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தி மா

ஞ்ேசாைலமைல அழகர் பிள்ைளத்தமிழ்

க ைர
அமிழ்தி மினிய தமிழ்ெமாழியகத்ேத, அன் ம், இன் ம், அற ம், மற ம் சான்ற
அகத்திைண றத்திைண த விய ைறவைககளில் ெதான் ெதாட்ட வழக்கா ள்ள
ப வல்கள் எத் ைணேயா பல ள்ளன; அவற் ள் 'பிள்ைளத்தமிழ்' என்
பிரபந்தவைக ெமான் .*

ம்

------------*இங்குக்கூறிய காமப்பகுதியாவ , ெபறல ம் பிள்ைளையப் ெபற்றதாய்
த ேயார் பாராட் தற்குாிய 'கு கு

நடந்

சி ைகநீட , இட் ந்ெதாட் ங்

ெகௗவி ந் ழந்

ெநய் ைடய சின்ெமய்ெபற விதிர்த் ம், விைளயா தன்

த ய

ெசயல்கைள அ

பவிக்குமவாிைடத் ேதான் ம் ஒ தைலயின்பம். இதைன 'மக்கண்

ெமய் தீண்ட டற்கின்பம் மற் அவர் ெசாற்ேகட்ட ன்பம் ெசவிக்கு,
என்றற்ெறாடக்கத் தா மறிக. இதனாலவர் விைளயாட் க்காண்ட ம்
கட்கின்பெமன்ப ேபாத ம்.
'பிள்ைளத்தமிழ்'என்ப , ெபறல ஞ் சிறப் வாய்ந்த மக்கட் குழவிையப்
பாராட் ப்பா ம் இனியபாடல்களாலாகிய பிரபந்தம் என் ெபா ள்ப ம். இங்கு
'தமிழ்' என்

ஞ் ெசால் பிரபந்தத்ைத

ணர்த் ெமன்பைத, இந்

லாசிாியர் தம்

ஞானாசிாியர் வணக்கத் ள், 'ேவதப்பாட் ற்ற ந் தமிழ்' என்
வழங்குதலா
என ம்,

ம், இய ைசநாடக

திவ்யப்பிரபந்தங்கைள

ல்கைள இயற் றமிழ், இைசத் தமிழ், நாடகத்தமிழ்

த்தமிழ் என ம் வழங்குதலா

மறிக.

இப்பிரபந்தம், றப்ெபா ள் வைகயாகிய பாடாண் திைணயில் 'குழவிம ங்கி

ங்

கிழவதாகும்' என்ற ெதால்காப்பியச் சூத்திரத்தாற் ெகாள்ளப்பட்ட *காமப் பகுதியின்
பாற்பாட்

மக்கட் குழவிக்குாித்தாக வழங்கப்ப மாயி

ம், ஒேராவழி, ெதய்வத்

ேதாற்றமாகிய மக்கட் குழவியின் ப வத்ைத ஆேராபித்தலால், அக்குழவிேயா
ெடாற் ைம ைடய ெதய்வத் க்கும் உாியதாக வழங்கப்ப ம். இச்சூத்திரத்தில்,
கிளப்பதாகும் என்னா

'கிழவதாகும்' என்ற குறிப்பால் குழவிப்ப வங்கழிந்த

தியைர

அவர குழவிப்ப வம்பற்றிப் பாராட் ப்பா
ம், அப்பாட் ல், அம் தியேராெடாற் ைம ைடய அக்குழவிக்கு உாிைம ைடைமயால் அ வ வாகாெதன்
ெகாள்ளப்ப ம்.
இப்ப

வைலப் பன்னி பாட் ய

ைடயார் பிள்ைளப்பாட்ெடன வழங்கி,

இலக்கணம் பல தர மியம்பி ம், ஆன்ேறார் கூறிய சில இலக்கணங்கைள
ெய த் க்காட்

ம் ேபாந்தனர்; ெவண்பாமாைல ைடயார் (* 'இளைமந்தர்

நலம்ேவட்ட வளமங்ைகயர் வைக ைரத்தல்' என்
காமப்பகுதியின் பாற்ப ப்பர்.

ம் குழவிக்கட்ேடான்றிய

----------*(இளைமந்தர் நலம் ேவட்ட வளமங்ைகயர் வைக ைரத்தலாவ ) கண்ணபிரான
இளைமப்ப வ விைளயாட் ன்பத்ைத வி ம்பிய யேசாைதப்பிராட்
ம்
இைடப்ெபண்க ம் பாராட் யப ையப் ெபாியாழ்வார் அ காித்தல் ேபால்வ .
'வழக்ெகா

சிவணியவைகைமயான' என்ற ெதால்காப்பியச் சூத்திரத் ள்,

'சான்ேறார் ெசய்த லெனறிவழக்ேகாேட ெபா ந்தி வந்த பகுதிக்கண்ேணயான
ெபா ள்க ள்' குழவிம ங்கி ங் கிழவதாகிய பிள்ைளப்பாட் ப் ெபா ள்கைள ம்
அகப்ப த் க் கூறியி த்தலால் இப்பிரபந்தவைக ெதால்காபியர்காலத் க்கு ற்பட்ட
சான்ேறாராற் ெசய் ேபாந்த பைழயவழக்குைடயெதன விளங்குகின்ற .
இதற்குதாரணமாகப் ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி ட் பலேவ ெபா ள் வைககளா ம்
பிள்ைளப்பாட் ப் பாடப் ெபற்றி ப்ப
ெசங்கீைர

காணத்தகும். அதன்கண், தால், சப்பாணி,

த யவற் டன் இக்காலப் பிள்ைளத்தமிழி

ல்லாத பிறப்பின் உவைக,

பாதாதிேகசக்காட்சி, தளர் நைட, அச்ேசாவச்ேசா, றம் ல்கல் அப் ச்சிகாட்டல்,
நீராட்டல், ச்சூடல், காப்பிடல், அம்ம
பாராட்டல்கள் உள்ளன.

ட்டல்,

த ய பலேவ

ெபா ள் பற்றிய

இங்ஙனம் பல ெபா ள்களி ப்ப ம், ஒ ெபா ள்பற்றிப் பாராட் ம் பாட் ப்
தனித்தனி பதிகமாக ம், பிரபந்த
ம் சதகமாக ம் ஓரள ைடயதாக
க்க
ேவண் க் காப்
தற் சி ேதாி தியான பத் ப்ெபா ள்கைள இப்பிரபந்தத் க்குாியனவாகப் பிற்காலத்தார் ெதாிந்ெத த் நியமித் ப் ேபாந்தனர்ேபா ம்.
இங்ஙனம் பழைம ம் அ ைம ம் வாய்ந்த பிரபந்தவைகயிற் ேசர்ந்த
பிள்ைளத்தமிழ்களிற் சிறந்தவற் ள் இத்தி மா
ஞ் ேசாைலமைல அழகர் பிள்ைளத்
தமி ம் ஒன்ெறன்ெறண்ணத் தக்க .
இவ்வழகர் பிள்ைளத்தமிழ், காப்
தற் சி ேதாி தியாகப் பத் ப் ப வப்
பாராட்டைல
ைடயதாய்ப் பலேவ சந்தப்பாடல்களாற் சிறந்த .
காவியங்கற்பார்க்கு, இலக்கிய விலக்கண வழக்கு வைக பல ெமளி

ணர்த்திச்

ெசாற்ெபா
ணர்ச்சிையத் திட்ப றச் ெசய ந் திறைம ைடய ; ெசய் ட்
ெசய்வார்க்கு விடயமில்லாவிடத் ம் ெபா த்த ள்ள விேசடணங்கைள வ த்தமின்றித்
ெதா த் ப் ெபா ைள விேச த் ப் பலப யாகச் ெசய் ைள யழகுெபறச்ெசய்
க்குமாற்றைலயளிக்கவல்ல , ஐந்திைண மயக்கம், நானிலவ ணைன, கற்பைன,
அலங்கார த ய பலநயங்களைமந்த . தி மா னவதாரமாக வந்த கண்ணபிரான
குழவிப்ப வத்ைத ஒற் ைமபற்றி அழகர் ேமல்ைவத் , அக்கண்ணபிரான
இளைமநலம்ேவட்ட யேசாைதப் பிராட்
மிைடப் ெபண்க மாகிய "வளமங்ைகயர்"
ப ைய அத்தியவசித் மிக ம் பாராட் ப் பாடப்ெபற் ள்ள .
இப்பிரபந்தத்தின் பாயிரச்ெசய் ளில் 'வள்ைளத்தமிழ்கூர் ேவம்பத்
வ மாண் லேவார்வகுத்த ' என்
பிறந்த ர் ேவம்பத்

ெசால்லப்பட்

ர்

த்தலால் இதைனயியற்றியவர்

ர் என ெவளியாகிற . இவ் ாின்கட் ெடான் ெதாட்ேட ஆசு,

ம ர, சித்ர, விஸ்தார கவிக

ம், பிரபந்தங்க

மியற்றிப்ேபாந்த பல லவர்களி ந்

வந்தி க்கின்றனெரன்பைத, தி வாலவா ைடயார் தி விைளயாடற் ராணப்
பதிப்பின் க ைரயில் மஹாமேஹாபாத்தியாய பி ம்ம
ெவ.
சாமிநாைதயரவர்கெள தி-யி ப்பதால் அறியலாம். இப்பாயிரச்ெசய் ளில்
" லேவார்வகுத்த " என்ற பன்ைமக்கிணங்க ேவம்பத் ர்ச் சங்கப் லவர் பலர்கூ
இப்பிரபந்தத்ைத யியற்றினெரன் சிலர் ஓர் ஐதிகம் ெசால்வ
ண் .
பழிச்சினர்ப்பரவ ன் பன்னிரண்டாம் ெசய் ளிேல "ேபசுபய ேவதாந்தேதசிகன்
றாெடா வல் ேபரழக றைழயேல" என் ெதா வெலன் ம் ஒ ைமயால்
அழக லாகிய இப்பிரபந்த
ம் தைழதற்கு மங்களங்கூறியி த்தலா ம் மற் ம்
சில பாடல்களி ம் மங்களங்கூறியவிடங்களிெலல்லாம் இவர் இப்பிரபந்தத்ைத
"என்கவி" என் தாேம கூறியி த்தலா ம், இப்பிரபந்தம் ஒேர லவராற் பாடப்
ெபற்றி க்கலாெமன் ேதான் கின்ற .

இதற்க குணமாகேவ ேச சமஸ்தானவித்வான்
மத் ரா. ராகைவயங்காரவர்கள்
அாிதின் ஆராய்ச்சிெசய்ெத திச் "ெசந்தமிழில்" ெவளியிட்ட ேச நா ம் தமி ம்* என்ற
வியாசத்தில் இந்
யற்றியவர ெபயர், சாமிகவிகாள த்திரர் என்
எ தி ள்ளார்கள். கவிகாள த்ரர் என்ப பிறரால் ெவல்லப்படாத ஆற்றல்பற்றி
வழங்கும் "கவிரா
ஸன்" என்ப ேபால இவர கவித்திறைமபற்றிப் பின் வந்த
சிறப் ப்ெபயராயி க்க ேவண் மாதலால், அப்ெபயர்க்கு ற்பட் "மாந்தரக்
ெகாங்ேகனாகி" என்பழிப்ேபாலப் பண் த்ெதாைக நிைலெமாழியாய்நின்ற சாமி
என் ம் ெபயேர இவர இயற்ெபயராயி க்க ேவண் ெமன் ேதான் கின்ற .
பழிச்சினார்ப்பரவ ன் பதினான்காம்பாட் ல் இவர் தாம் அழகர் ேகாவிற் ேராகித
நிர்வாகம் ெபற்றி ந்த ேதாழப்பர் என் ம்
ைவஷணவரால் "ெதாண்டர்கு வாகிய
அத்தியாபகேகா
யிற் ேசர்க்கப்பட்டவெரன் கூறியி த்தலால், இவர்
பஞ்சசமஸ்காரம்ெபற் த் திவ்யப் பிரபந்தங்கேளாதிச் சாத்தினவெரன்ப ம்
"ேவதப்பாட் ற்ற ந் தமி மி நாெல த் ம்"......"அலங்காரர் ப
ம்
என்ெனஞ்சகத் ள்நாட் " என்றைமயால் பகவத்விபாதிகிரந்தஎங்க

ம்,

தி மந்த்ரார்த்த வியாக்யான ம், அர்த்தபஞ்சகாதி ரஹஸ்யங்க ம் ேதாழப்பாிடம்
அதிகாித்தவெரன்ப ம் "நற்றமிழ்ச்சீர்பதிப்ேபான் " என்றதனால் அாிய தமிழிலக்கிய
விலக்கணங்கைள ம் அத்ேதாழப்பாிடேமேகட் ெநஞ்சிற் பதியக்
ெகாண்டவெரன்ப ம் விளங்குகின்றன. இதனால் இவர காலம் இற்ைறக்குச்
சற்ேறறத்தாழ ற்ைறம்ப வ டங்கற்கு ன் தி மாைல யாண்டார் சந்ததியா ள்
ஒ வர்க்கு மா லராய்வந் அழகர் ேகாவிற் ேராஹித நிர்வாஹம் ெபற்றி ந்த
ேதாழப்பர்கால ெமன்றறியத்தக்க .
இவர் ேவதாந்தேதசிகைர ம் மணவாளமா னிகைள ம் வழிப ம் பாசுரங்களால்
வடகைலெதன்கைலெயன்
பயேவதாந்தங்க க்கும் ைறேய பிரவர்த்தர்களான
அவ்வி வைர ம் வழிபா
ாி ம் ெதன்கைல ைவ ணவெரன அறியலாம்.
------------*ெசந்தமிழ் ெதாகுதி 13 பகுதி 2 பக்கம் 51.
இந்

ள்ள பலபாடல்கைள ம் பார்க்கும்ேபா , சங்க

ல் த ய பைழய

தமிழ் ற் பயிற்சியிற் ேறர்ச்சி ற்ற ெப ம் லவெரன்ப ம், பல ம் ெசால்லாத
வண்ணச் சந்தங்கைளக் கற்பித் க்ெகாண் ெசால் ன்ப ம் ெபா ளின்ப ம்
சுைவ ம் அலங்கார மிலங்கக் ெகௗடவி த்தியி ம் கவிகளியற்
மாற்ற ைடயவெரன்ப ம் விளங்கும்.
இவர் ைவ

ணவத்தில் மிக்க ஊற்ற ைடயராயி ப்பி

ம் காப் ப்

ப வப்பாராட் ற் பர தற்குாியெரன விதிக்கப்பட்ட சிவெப மான், விநாயகர்,

கேவள் த ேயாைர ம் நன்கு பர தலால் விதி ைறதவறாெதா கு
மியல் ைடயவெரன்ப ம் விளங்கும்.
இந் ல் சிலபத்தாண் க க்கு ன்னேர ஒ வாறச்சிடப் பட்
ப்பி ம்
இப்ெபா
அச்சுப் த்தகம் எங்கும் கிைடக்காைமயால் இதைன அச்சிட்டாற் காவியங்
கற்பார்பலர்க்கும் மிகப்பயன்ப ெமன் க தி ம ைரத் தமிழ்ச்சங்கத்தி
ந்த
இரண் குைறப்பிரதிகைளயாம் ஓரச்சுப் த்தகத்ைத ம் ைவத் ப் பாிேசாதித் ச்
"ெசந்தமிழ்" வாயிலாக ெவளியிடலாயிற் .
இந் ற் பாிேசாதைனக்குக்கிைடத்த இரண்ெடா பிரதிக ம்
பிைழம ந்தி ந்தைமயால் அவற் ள் ெதாிந்தவற்ைறத் தி த்தித் ெதாியாதவற்ைற
யி ந்தப ேய ைவத் ப் பதிப்பிக்கலாயிற் . ஆதலாற் ெசந்தமிழ்ப்பயிற்சியிற்
ேறர்ச்சியைடந்த ெபாிேயாாிதைனக் கண் ற் , சுத்தப்பிரதிெகாண் ,
தி த்தேவண் மவற்ைறத் தி த்தி என தவற்ைறப் ெபா த்த ள ேவண் கிேறன்.
இதைன அச்சி தற்குத் தமிழ்ச்சங்கக் கலாசாைல

பாத்தியாயர் நல்லசிவன்பிள்ைள

பிரதி எ த் க்ெகா த் ம், அச்சுச் ேசர்க்ைகைய ஒப் ேநாக்கித் தி த்தி ம்
உதவி ாிந்த பாராட்டற்பால .
தி . நாராயைணயங்கார்.
------------உ
ராமெஜயம்

தி மா

ஞ்ேசாைலமைல அழகர்பிள்ைளத்தமிழ்

பாயிரம்
திகவி
அ சீர்க்கழிெந ல

ஆசிாியவி த்தம்

ெவள்ைளத்தமிழ்ெகா லகினிற்பல் லவர் வி ப்பால்விளம்ேபைனப்
பிள்ைளத்தமிழ்பிள்ைளத்தமிேழெப மானலங்காரன்ெபா ட்டால்
வள்ைளத்தமிழ்கூர்ேவம்பத் ர்வ மாண் லேவார்வகுத்ததைனப்
பிள்ைளத்தமிேழெய ஞ்சி ைமெப ைமெபாியதமிெழ மால்.
காப்

ேநாிைசெவண்பா.
ெசய்யா
மார்பன் ெசங்கமலக் கண்ணினான்
ைமயா ரழகன் மலர்த்தாளின்-ெமய்யாகச்
ெசப் பிள் ைளத்தமிழ்க்குச் சிந் ர ன் வந்தளித்த
ப்பைனய பாதந் ைண.
அைவயடக்கம்
நீரறா மானதப ெப வாவி த்தெதாைள
ெந நாள* ளாிேயறி
நீ ப ெபாற்சுண்ண மா ம
ண்
#மகிழ் நில ெதாி வியன்னம்.
ஆரறா கள ம் னல க ஞ்ேசற்றி
னைடவா
ல் தழ்ப்
வாம்ப ன் மணந்த க க்குமைற ெயா நான்
கரற் ெந மாலாயிரம்
ேபரறா ேதா நா
ெப கு ைக னி
பிரமன் பாதசரன் தற்
ெபற்ற னி தலாம் வரத்தினர் கத்தினிற்
ெப (1)விழ ெகாண்
க்கும்
வாரறா தண்ணாந் ெத ந்த ைண ைலவாணி
மதிதவழ வ
பா ம்
மா
ஞ் ேசாைலமைல மாலலங் காரைன
வ த் ெமன் னாவாழ்ந்தேத.

(1)

----------------#மதி-பி-ம்.
ஆகத் திளந்ெதன்ற ைறவரச் ெசந்தழ
ல ம்பிைலச் சூதத்தின்வாழ்
அஞ்சிைறய யாழிைச மிடற் (2)குயி ேலாைசெயன்
னமிர்தமிைச ண்டெசவிகள்
காகத்தின் ெவம் லாற் பகுவாய் திறந்தல
க யகுர லாயதீய
க
ண் மிைசந்த நிகர்க்கும ண் மாைலயிற்
கதிெராளி பரப் (3) மங்கண்
மாகத் மீன்கண ந ந் ண ெராளிப்பவிைச
வண்
படப்ைப த ன்
வாவியைல கைர(4)தாவி மீெனாளிக் கும்

ைவ

வல் தமிழ் ேகட் நாக
ேபாகத் ெவண் ைரப் பாற்கட ன் விழி ஞ்சு
ந் ழாய்க் ெகாண்டல்ேசாைலப்
ெபா ப் ைற மாயவன் மாலலங் காரெனன்
ன்கவிச் ெசாற்ெகாண்டேத.

(2)

-----------------1) விைழ -பி-ம்
3) பரப்பியங்கண்.பி-ம்

2) குயில்கூ மின்னமிர்தெமாழி பி-ம்
4)

வ பி-ம்

வழி ம் பசுந்ேதன் ெப க்கா ெற த்ேதாட
மலர்விண்ட ள்ளைரத்தாள்
மரகதத் தண்பா சைடக்கமல ட் ைற
மைறய*வன் ெசன்னி தல்பா
இழி ங் குலத்தினவர் கழி ைடத் தைலகைட
யிரந் மண் ெகாள்ளமைறநான்
கி க்குந் ைணத்தாள் பதித்த நிகாக்குமட
விைளயநில ேவ கண்டற்
கழி ம் னற்*சுழி ம் வைல
ஞ் ேசாைலமைல
காவலன் ளவெந மால்
கண்ணகன் ேகாநகர்ப்
ைவகு வாழிளங்
கன்னி ந் தாய் ைலக்கண்
ெபாழி ம் பசும்பா றாமழைல மாறன்+ தல்
லவர்பதின் ம ம்வ த்திப்
ைன ந் தமிழ்ப்பாடல் ெகாண்டேதா ள ெயன்ெமாழி
ன்கவித் ெதாைடெகாண்டேத.
விர ந் திைரப் னற் கங்ைகயங் கட ணதி
ெவள்ளம் பரந்தி ப்ப
விைன ாி கு ந்ெதா வர் த மிழி கலந் நீர்
வி ரனின் றாள்ெசாாிந்ெதட்
டர ங் குலக்கிாி மைண ம்வண் கடல்ேவ
யவனிதி வயிறி ப்ப
அவன்மைனப் ன்சுைவச் சிற்ற சி லன் னக்
கவனளித் த நிகர்க்கும்
குர ம் ப*கந் ள மணநா ெகாந்தவக்
ெகா யிைடப்
ைவவா ம்
ேகாைத ஞ் சங்கணி ைறக்கு ைக மாநகர்க்
குழவி த லவாபதின்ம ம்
பர ம் பழம்பாடன் மைறெமாழிச் ெசந்தமிழ்ப்
பாமாைல ெகாண்டேதாளிற்
பழவ ெயன் வ
ைடச் ெசான்மாைல சூட் ய

(3)

ைபந் ழாய் மைலயழகேன.

(4)

அைவயடக்க ற் ம்.
----*மைறயயன். பி.ம். + தல் லவர்-விைனத்ெதாைக.
பழிச்சினர்ப்பரவல்.
தலாழ்வார் வர்.
*ெதங் கைளந்த ய யிெரா மணப் ற்ற
வி விைன தணப்பேவாேரழ்
இைச ைற ப த்தவந் தாகிெகா ெந யமா
சரண ேமத ெபாய்ைக
தந் தவங்ெகாள்ேப யாழ்வா ாி வைரப் ேபாதி*சண்
** *ைம வ த்திப்
ந்தா மைரத்தாள் வணங்குெவன் ெறய்வப்
ரந்தர ேலாகபாாி*
சாதங் ெகாணர்ந்ெதழிற் பின்ைனக்கு விைளயா
தைளயவிழ் படப்ைபயாக்கத்
தாழ்சிைறப் ட்க த் ேதறிமணி வாய்ைவத்த
சங்கெவண் மிட கக்கும்
நாதங் ெகாழித்தமரா* கூட்டங்கள் சிதறவவர்
நாட்டங்கள் கூட் வித்த
நாரணைன மாலலங் காரைன வ த் ெமன்
னாத்த ஞ் ெசாற்றைழயேவ.
ெபாியாழ்வார்.
ம த்தைல ைடத்தமதி மலர்* கத் ேத டன்
வண் வ*வ ம மாைல ம்
மாயவன் றி மார் ெபாற்பக் ெகா த் வள
ம ைரயிற் *றாங்குகிழிதான்
அ த்தைலச் ெசய்திப ெவ த்தத் லாப் ாிந்
தாரணந் தமிழ்ப த்தி
ஆழி*மா
பத ம் வாழிபா ம்
ைவ*
யந்தணன் றா திப்ெபன்
க த்தைல ெந ம் ணாி ேயழ்விசும் ேபறியி
சைபயழிந் ெதா கிநின்ற
கன்மாாி காப்பப் பசுந்தா மைரச்சிறிய
ைகக்ெகாண்ட வைரேய நாள்

(1)

ெபா த்தைலச் ெசய்திைடயர் சுற்ற ங் கன் ம்
னிற்றா நின்றளித்த
ெபாங்கர்த் தடஞ்ேசாைல மைலயலங் காரைனப்
க ெமன் கவிதைழயேவ.

(2)

நம்மாழ்வார்.
மைறவாக் குைரத்தெபா
ள்ளைவ யடங்க ம்
ைவத் நா மணி றத்தில்
வ வறத் ெதள்ளியைவ ேகாதற வ த்திரதம்
வாய்ப்பவள நா தமிழின்
ைறவாக் ெக ங்கலன் ெபய்தன் நீாிற்
ழாய்மணப் பதேநாக்கிமால்
ெதாண்டர்க ள ந்தவிய ல திைன வ த்த னி
ைணய
திப்ெபன்ம ேவார்
ைறவாக்கி ைவத்தைபங் கைழநிைறத் திலெவன்
கு மி யிடறிெயா கும்
மதியி ன த ங் குறவர்மட மகளிெரா
ைறயாக்கி வழியவார்த்
நிைறவாக்கி விைளயா மைலயலங் காரர்பத
நித்த ம் வ த்திேயத்த
நிைறவாக்கு நா ம் ெப க்கா ெற த்ேதா
நிைலெபற்

வாழ்வதற்ேக.

குலேசகராழ்வார்.
ெகடப்பா ெயாளிச்ெசக்கர் மணியார நற பாய்
கிைள ழாய்க் ெகாண்டல யார்
ேகண்ைமெகாள் பவர் கு ம காத ைரெசவிக்
ேகற்பதன்ெறன் பகுவாய்க்
குடப்பால் விடப்ெப ம் பாந்தள்வாய் ைகயிட்ட
ேகாேவந்த னரசேர
ேகாப்ெப ஞ் ேசரமா ன யிைண வ த் ெவன்
கு மிவா ல ெதய்வ
மடப்பாைவ மார்ெபாய்தல் வண்டலாட் டயர ைக
மணி ச லாடேமைல
மங்குல்வாய் ெநஞ்சம் பிளக்க யர் சிமயத்
மதிவந் ேபானவழிேய
நடப்பாக வந் சதி ாிளமாதர் தம்ேமா
நா ம்விைள யா மைலவாழ்
நாரணைன மாலலங் காரைன வ த் ெமன்

(3)

னன்கவிைத வாழ்கெவன்ேற.
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தி மங்ைகயாழ்வார்.
ெபா மட ென ஞ்சுடர்ப் ேபாராழி மால்கரப்
ெபான்னாழி ெகாளவந்தமால்
ட்பிடர் வரக்கண் ெமய்ஞ்ஞான ெவள்ளம்
றம்ெபாங்க ட்களித் த்
தி மடென ந்தாண்டகங்கு ந் தாண்டகச்
ெசய் ண் தல் பல ைரக்கும்
தி மங்ைக னிக ய னாற்கவிக் ெகாண்டல் ஞ்
ேசவ
திப்ெபன் ந்நீர்
இ மடங் கூ ங் கடாங்க ட் ங்கவிழி
யி கைட ம் வடைவ ங்க
இ ெசவித் தைலகைடத் தா ங்க மாமன்வி
மிகல்காி ம ப் வாங்கி
வ மடங் கற்கு ைள மா
ஞ்ேசாலமைல
மாலலங் காரர்பச்ைச
வண் ழாய் மணநா மி ேதாள் மி தா ம்
வாழ்த் ெமன் கவிதைழயேவ.

5

தி மழிைசயாழ்வார்.
சூட் நா கப்பணப் பள்ளிப் ெப ம்பாய்
சு ட் த் தமிழ்க்கச்சியிற்
ளவக் க ங்கட னைடப்பக் குைடந்ைதயிற்
யி
கி றைலயணப்பப்
பாட் நா ைரெச ந் தி மழிைச ேவந்தன்
பரந் லாஞ் சிந்ைதெபாறியின்
பால
குறாவைக நி த்
னி தாமைரப்
பாதந் திப்ெபன்மலர்
ட் நான் க னி நாட்டமா யிர ைடய
ேவந்த ம் வி தர்கு
ம்
ெவட்சியந் ெதாியல் ைன ேவ ம்வா ரண க ம்
ெவள்ளிெவண் ேகா கூடாக்
ேகாட் நா கிளமதிக் கண்ணியங் கட
ங்
கூண் வலம் வந்திைறஞ்சும்
குலமைலத் தைலயைற மாமலங் காரைனக்
கூ ெமன் கவிதைழயேவ.
ெதாண்டர ப்ெபா யாழ்வார்.

(6)

இ மாைல யாகப் பரந்த ங் காவிாி
யிரண் ைடச் சூட் ெநற்றி
ெயாிமணிப் பாம்பைணத் யில்ெகாள் ெமா மாைல
யிைச ைற ப த்தெசஞ்ெசாற்
றி மாைல சூட் பவர் ெதாண்டர்த ம ப்ெபா த்
ெதய்வ னி யறிவின்வ வாம்
ெசந்தா மைரத்தா ளத்தா மைரத்தலஞ்
ேசர்த் ெவன் றன்ைன ன்னாட்
ட மாைல யப் ணாி நீத்திளந் ெதய்வமான்
ற ணமணி யாரமார்பிற்
றார்பட்ட தண் ழாய்க் காட் ள்விைள யாடமகிழ்
சங்ேகந் ெகாண்டல்கன்னற்
ெபா மாைல விண்டசா ேறாடமத ேவழம்
ைழக்கர ெம த் நீந் ம்
ெபாங்கர்ம யிடபகிாி மாலலங் காரைனப்
க ெமன் கவிதைழயேவ.

(7)

தி ப்பாணாழ்வார்.
விழித்தா மைரத் ைணயின் ேவ ேநாக் கலெமன்
விாிதிைரப் ெபான்னிநாப்பண்
விழி யில் க ங்ெகாண் டைலப்பரவி யானந்த
ெவள்ளத்
ழ்கியிய ன்
ெமாழித்தாம ெமா பத் மி ேதா ளணிந்தந்த
கி ன்வ
ட்கரந்த
னிவன் ைணப்பதம் வ த் ெவன் ெகால்ைலயம்
ல்ைலப் லத் லாவித்
ெதழித்தா மழக்கன் ேத
ைல ய தந்
ெத த்தைல நைனப்பேவா ச்
ெசல்லம ண் மாைலயிற் பின்ெச ங் கண்ணைனத்
திைச க னி க்கு ந்திச்
சுழித்தா மைரக்கட ண் மாலலங் காரைனச்
ேசாைலமைல ற்றி க்கும்
சுந்தரத் ேதாளைனத் ெதாண்டேன ைர ெச ஞ்
ெசாற்பாடல் வளர்வதற்ேக.
சூ க்ெகா த்தநாச்சியார்.
பாடற் *க ம்
ழாய்வாட ெவயினின்
பவளவா யீரமாறாப்

(8)

பச்ைசப் பசுஞ்ெசாற்
ப்பாட ஞ்சு ள்
பனிக்குழன்
த் தி*ர்க்கும்
வாடற் பழஞ்ச கும் ேவட்டரங் ேகச ம்
மைலகுனிய நின்ற கி ம்
மாலலங் கார மிரப்பவ ள்
ைவவ
வல் யி தா திப்ெபன்
*ேசடற் ெப ம்பள்ளி விழி ஞ்சு பாற்கடற்
ேசர்ப்பற்கு மணிவரன்றிச்
சிலம்பா பா ஞ் சிலம்பற்கு ெவள்ளெவாளி
ேதங்கியைல ைவகுந்தவா
னாடற்கு ல்ைலப் லத்தா நிைரப்பின்
னடந்ததா ளண்ண க்கு
நான்மைறப் ெபா ளாய வழகற் குைரக்குெமன்
னன்கவிைத வாழெவன்ேற.

(9)

--------* ேசடற்ெப ம்பள்ளி - ஒன்றியற்கிழைமக்கண்வந்த ஆறாம்ேவற் ைமத்
ெதாைக, றகரம், வ த்தல் விகாரம்.
ம ரகவியாழ்வார்.
மட்ேடா
ந்ெதாங்கல் வகுளமண நா ேதாண்
மாறன்வண் டமிழ்ப த்தி
வனச ட் ைற
னி தன்
ெம ெதாணா
மைறநா ெம
விக்கப்
பட்ேடாைல ெய தியாங் கவைனயீ ைரந் கவி
பா ெந மாறன்ைன ம்
பாடாத ம ரகவி யி தா திக்குெவன்
ைபங்குவைள ெமன் ேமதி
ெநட்ேடாைட ட் கச் சுாிசங்கு ண்ெணன்
நிலாமணிக் க
திர்ந்
ெந வரம் ந்தவழந் ேதறிவிைள வயல் குத
ெநற்குைல யாிந்தமன்*வர்
கட்ேடா தைலமீதி லாகி திர் ெநல டன்
கதிர்மணி குக்கும்யாணர்க்
காமைலயின் மாலலங் காரைனப் பா ெமன்
கவிதைழத் ேதாங்கெவன்ேற.
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எம்ெப மானார்.
மைறமயக் ெகவ ம் லப்பட

ணர்ந்தறிய

வாய்ைமெப ெபா
ைரத்
மா ப சமயங்கள் வாக்கினால் ெவன் திைர
வாாிதி வளாகத்தின்வாய்
இைறமயக் கந்தவிர்த் தியாவர்க்கும் யாைவக்கு
ேமபிரா னாழிசங்கம்
ஏந் மா ெலன்
தி யாக்கிரா மா சன்
னி சரண ெநஞ்சுள்ைவப்ெபன்
பிைறமயக் குங்கு
தற்ேகாவி மார்குழிசி
ெபய்தவைள ெயற் பந்
பிறெழாளி மணிக்கழங் கிைவெகாண் நா ம்
ெப ங்கலக மிட்
டேன
குைறமயக் குங்கண் பிைசந்த தேசாைததன்
ேகாபந் தணிப்பமணிவாய்க்
+ கு நைக விாித்த கின் மாலலங் காரைனக்
கூறெமன் கவிதைழயேவ.

(11)

ேவதாந்தேதசிகர்.
தி மாற் பேயாதகி*த தி மந்*த்ர வ திைனத்
தி மகட் குயின் கந்
ேசைன த க்ேகாப் ெபயக்காாி *ேரய்ச்சுைனத்
ேதங்கிநா த னி யாகும்
அ மாற் சடம்வார்ந் யக்ெகாண்ட வள்ளன்ம
வார்ந் சீ ராமெரன்வா
யால்வழீஇ யா னா ாிய ந்தி ர்ந*
ர்
ணாாியக் கா ெனா கிக்
க மாற் றிராமா சக்குளங் க மிெய
பானான்கு ம் காலக்
காசினிப் பாைண யிரக் கூழ்வளர வயன்மதக்
காராக்சண் ேமயந்தடா
ெப மாற்கு விைள ள் டைடயப் ற*ந
ம்
ெப ேவ யாெமம்பிரான்
ேபக*பய ேவதாந்த ேதசிகன் றாெடா வல்
ேபரழக

றைழயேவ.

---------+ ேகாபம் - பி-ம்.
மணவாளமா னிகள்
குணவா யதித்ெதற்

ேவைலஞா லத்தி ட்

(12)

ெகாள்ைளெவயில் சீத்தகற் ம்
ேகாகனக மணவாள ெனனவ யர் ெதால்ைலநாட்
ெகாண்டவிைன யி ளகற் ம்
மணவாள மா னிவன் மகிழ் டன் க ைணெபாழி
மலர்விழியி ெனம்ைமேநாக்கி
வயி பசி யாமனா வறளாம னா மைற
வாய்த்தவி நாெல த்ேத
உணவாக நஞ்ெசவியி
ற ம் வழியவார்த்
யிர்தளிர்ப் பித்தெவங்ேகான்
ஒளியீட் தி நாட் வழிகாட் தாட்கமல
ளமீ ைவப்பெனட்ைடப்
பணவா ளரா லக ைடநா ெவண்ெணய்ேபய்ப்
பாைவதன் ைல ள தம்
ப கிச் ெசவந்தவாய் மாலலங் காரைனப்
பா ெமன் கவிதைழயேவ.

(13)

ஞானாசாாியர்.
ஒட் க் க ந் ெந நாெடாட் வ தீய
ழ்விைனக டம்வயத்தில்
ஒ ைமம் லைன மனத்ேதா ெநறியினின்
ெறா வழிப் படநி த்திக்
கூட் த் தடஞ்ேசாைல மைலநிழன் மலர்கரங்
ேகாத் வலம் வந் கண்ணீர்
ெகாழிப்பெமய்ம் மயிர்ெபா த் ள
கு ெதாண்டர்தங்
கு
டன் கூட் ேவதப்
பாட் ற் ற ந்தமி மி நா ெல த் ம்
பசுந்ேதன் ெப க்ெக க்கும்
ைபந் ழாய்ப் பள்ளியந் தாமத் தலங்காரர்
ப
ெமன் ெனஞ்சகத் ள்
நாட் த் தளிர்ப்பித்த தி வாளர் ேதாழப்பர்
நற்றமிழ்ச் சீர்பதிப்ேபான்
நலம
மழகன் பேராகிதன் னிதபத
நாண்மலர் வ த் ேவேன.
அ யார்கள்.
அண்டர்க்கு நான் கக் கட ட்கும் வானநீ
ரா பாய் ச ல க்கும்
ஐரா வதப்ெப ம் பாகற்கு ெமட்டாத
வாழிமால் பதமிைல நற்

(14)

ெறாண்டர்க்கு மன் ாி ெதாண்டர்தந் ெதாண்டர்க
ைணத்தா திப்ெபனைலவாய்ச்*
*சுாிசங்க சலா ங்கடற் பள்ளநீர்*ச்
சூற்ெகாண் திங்கணிைற ம்
ெகாண்டற் குலஞ்ெசாாி
த் ங் கைழக்கண்
ெகாழிக்கின்ற த் ம்ேவழக்
ேகா ெசாாி த்த ம் கத்தின் த்த ங்
குறமகளிர் ெபாய்தல*ய ம்
வண்டற் குரற் கா வாிசியா கர*சந்த
ம மலர்க் கறியைமக்கும்
மா
ஞ் ேசாைலமைல மாலலங் காரைன
வ த் ெமன் னாவாழ்வேத.
பாயிரம்

(15)

ற் ம்.

1. காப் ப்ப வம்.
தி மால்.
நீர்ெகாண்ட ெந ந்தாைர கு ங்ைக ேதாய
ேநமிவைரப் ெப ேவ சூ ேம
பார்ெகாண்ட தாளாள ேனாங்குஞ் ேசாைலப்
ப ப்பதத்த னலங்காரன் றமிைழக் காக்க
கார்ெகாண்ட காெரான் கட ரண்ேடார்
காலத் த் தைலமணந்த ெதன வேசாைத
ஏர்ெகாண்ட கண்ணினிழல் பாயக் ைகம்மீ
ேதந் மலர்ச் ெசந் வர்வா யிைளய மாேல.
தி மகள்.
ேவ .
வளர்க்கும் பசுங்கிளிக் க த ம் ைவக்கு
வாிமிடற் றளியலம் ம்
வளர்த ச் ேசாைல ம் ற க்கு நிழ மிழ்
மணித
மா க்குவான்
விளக்குங் கைலத்திங்க ம்ெபைட யனத் க்கு
விாிெபாகுட் ட குகுக்கும்
விைளநைறக் கமல ங் ெகாண் ெவண் ைரயின்வ
ெமல் ய லளிக்கேம த்
ளங்குங் க ங்கான் கந்திைறக் குஞ்சிைறத்

(1)

கள்பம்பி த்திகண்டச்
சுழன்றிைம காிக்கக் கைடக்கண் டழற்கற்ைற
*தாண்டர் சினத்த ள்வாய்
பிளக்கும் பிரானிைச ரன்றிதழ் குைடந்
பிள்ைளவண் டா
ளபப்
பிரசெமறி சுந்தரத் ேதாளாவன் மைற தற்
ேபராள னிைசதைழயேவ.

(2)

பிரமேதவர்
ஆட் ந் திைரக்குண் நீரக ழிலங்ைகக்கு
ளா கால் பாயநறவம்
ஆ பாய் தாமைரக் குலமாைத ங்கட
வாழியங் கதிேராைன ம்
கூட் ங் க ங்கார் கக்ெகாண்ட ைலத்தைழக்
ெகாய் ழாய்ச் சாச*னேம க்
குவ ப சுந்தரத் ேதாளைனத் தி மங்ைக
ெகாண்கைனக் காத்தளிப்பான்
*ஈட் ம் பிழம்பனற் குளியா ைலக்ெகால்ல
னில்லம் காதரத்தால்
எறி ணா ெதா ெபாங்க வ
ணா யர்தட்
ேலறா கூர்ம ங்கா
ட் ந் கிற்றைலயி ெனய் ணா ைற கா
டல்கைற படாதி ந் ம்
உடற் ம் ெப ம்பைட ெதாைலக்கும்வாக் கா தத்
ெதா கமல மைற னிவேன.
சிவெப மான்
ேவ .
அ மைறெமாழி
ைனநறிய கமலக்கரங்கள் யாப்ப ம்
அளி ளர்ப ம மாளிைக னிவன் வ ைவச்சடங்கு காட்ட ம்
அ ள்விைளயிமய மா லெனா கு னைலத்தடங்ைக வார்க்க ம்
அைடெபாதி ளவ நாரணன்ெவளிய ெபாாிையக்ெகாணர்ந்
ற்ற ம்
இ வ ந ெநய் வியெவளிய வலனிற்சுழன் ேபாற்ற ம்
இ கர ளாி நாண்மலர்சிைலயின் மயில்ெபாற்பதங்க ேளற்ற ம்
எ கதி ல வான்வடதிைசயி
ற்றம்வந் காட்ட ம்
இ
கின் கப டா ைல ணர ைமையப்பாிந் ேவட்டவர்
ம மலர்ெபா ளி வா ைழவளர ம ைதத்தவழ்ந் சாய்த்திைட
மடவியாி
ேதாய் ைடவிர
கிைலக்கு ந் ேசர்த் ளம்
மகிழ்வ குரைவ நாடகமயர விரைலத்ெதாிந் ேகாத்திைல

(3)

மைனந
றியின் வாயைளகள ெகாளவற்றநின் பார்த்தைல
ெப க
ெகாள வானிைரவயி நிைறயப்பசும் ன் ேமய்த்தைர
பிைணயைணகயி நார் ைடபட மைடயப்பிைணந்
க்கிய
பிடவைணபடைல யாயைனவி ல ெவளிெதாட்டைணந்த ேகாட்டயல்
பிைறதவழிடப மால்வைர ைற

கிைலப்பாிந்

ேதேவந்திரன்
ேவ .
நைறகமழ் $ காழகில்சுட்ட ன ழப்
பதம்வாய்ப்பமதென சீயப்ேபாத் கள்
நைடய கானவெராற்றிநடைவயிற்
சுவேடய்ப்பவிைடபறழ்நாலத்தாய்க்கைல
நைனவிைள தாழ்சிைனதத்தி * ைழ டக்
கு ல்சாய்ப்பமடமயில்கூ க்கூத்ெதழ
நைர
ேம சிைலப்ப
விதிர்த்
தரவாற்றல்ெகடவிடர்ேத ப்ேபாய்ப் க
உைற கர்சாதகம்விக்கல்விடவிைடக்
குலமாக்கள்படன் ைடேயாைலக்கீழ்ப் க
ஒளிெய ேகாபநிைரப்பநில
ட்
சிைறயாட் மகிழ்ெபைட
ச்ேசக்ைகயில்
உைறதரேவாசைனபட்டமண ைதப்
னம் க்க னிவரர்சாைலப்பாட் ள
ைழகைலேயா ெதவிட்டவனசெமாட்
ள்சீக்குமிளெவயில்காணற்ேகக்கற
அைறகடனீர்விைளயிப்பிவி மைழத்
ளிேயற் நில மிழாச்சக**சூற்ெகாள
அகன்மடல்ேகாடல்விாிப்பெவயி நட்
ைள காற்றிெந மயிேரனச்சாத் ழ
அகழ்ப கூவல்ெகாழிக்கும
ெவப்
ெபழமாத் வதிகுயில்வாையத்தாட்ெகாள
அகமகிழ்ேகள்வர் தமக்குமாிைவயர்க்
குள ட் மளவ காமத்தீச்சுட
மைறெமாழியாளர்வ த்தியனெலா க்
கவிேயற் வலம்வ ேமாைதக்கார்ப் யல்
மலர்நிலமா குளிப்பமைழெகாழித்
ெதழேநாக்குசுரர்பதிதாைளப்ேபாற்
ம்
மணிநிைரேமயெவ த்தகைழமிடற்
றிைச ற்றிமலர் ைரதா ட்ேசப் ற
வனந ேவா யிைளத்தவழகைனப்

காக்கேவ.

(4)

ெபாழில்வாய்த்தகுலமைலமாைலக்காக்கேவ.

(5)

--------$ காரகில் பி-ம் *

ைற டக் பி-ம்

ஆதித்தன்
ேவ
பாியைர ரற்பிைற நகப்பிண ர க்ைகப்
ப ப்பதந் தண் ைறெதா ம்
ப யமைட ப கரட வாய்திறந் திழிமதம்
பாயமணி ய ைனேதா ம்
ாிதிைரப் பகிரதி க க்குஞ் சிலம்பாற்
தல்வைனக் கட ள்ேவத
ைறயி ந்தாமைரத் தாளாைன வண் ழாய்
கிைலப் ரக்கெவள்ைளப்
ாி க வலம் ாி ழங்கச் சேகாரெவண்
ட்கிைர யளிக்கும்வானம்
த்தமதி கரெமாழிய விைளஞைரக் காமன்
ெபா ள்கைண றப்பெவ பண்
ெதாிவண் சிைறவிட் வப்பக் குணா வளர்
திக்குெவள் ளணிெய ப்பத்
ேத ளாி தைளவிடப் வியிர விடவைலத்
தி வவ தாித்தசுடேர.
விநாயகக்கட ள்
ஊற் ம் பசுந்ேத னகிற்கா ெடறிந்ெதயின
னந் திைனவிைதப்ப
ஊட்டழ
ஞ்சாரன் மைல
கு ெபாதிெவப்ப
ைடதிைரத் திவைல ற்றி
ஆற் ம் னற்சிலம் பாற்ற கு விைளயா
யாயிரம் ெபாங்கர்தங்கி
யாயிரம் குண் நீர் ம
ட் ப ந் வ
மாைனையக் காக்ககங்ைக
ற் ந் தரங்கெவா யிற் ஞ்சி ய கிவந்
ேதாட் ணர்* விைழந் ெசங்ைகத்
$

ைணச்சி பைறக்குர ெல*திர்ந்திதழி ெந வனஞ்
சூழ்ந் ட னில ெவள்ளம்
காற் ம் ெபா ப் ழி கால்சீத் ெதறிந்திைறவி
கைழெச* ந் ேதாள்வாிக்கும்
க ம்பினிற் ைகைவத் ெவள்ளிப் ெபா ப்ெபந்ைத

(6)

களிகூரவ ம் ேவழேம.

(7)

-----------------*வைனந் . பி-ம் $ ெதாைள. பி-ம்
கேவள்
வள்ைளகா னீக்கிச் ெச ங்குவைள ெமன் கய
வாெய ைம குழவி ள்ளி
ம வளஞ் ெசாாிய
ம நிைறப் பக்கமல
மண்டபத் தரசவன்னப்
பிள்ைளயா ம் ன றந்த த ந்திெவண்
ேபட் னந் தாெயகினம்வாய்
ெபய்யிைர ெதவிட் மகன் மா
ஞ் ேசாைலப்
பிறங்கன் கி ைலப் ரக்க
கள்ைள
ந்த த் தறி ணா மற்ேறவ
கன்னியர் களஞ்சூ நாண்
கழலாம ைலரா வதப்ெப ம் பகடழற்
கானம் காமல தம்
ெகாள்ைளேபா காமற் ரந்தரன் ப சிைறக்
கூடம் காமல்ெவந்தீக்
ெகா ந்தாம லகென ம் ெபான்னக ரளிக்கின்ற
ேகாழிப் பதாைகயாேன.
ைவரவன்
ேவ .
ைடவள ராரப் பாியைர ேபரப்
தறைல சாயத்
பட வி கைர
கர்மணி வாாிக் குனிதிைர சிப்
ன மிழ்வாவிக் கு ெகழந
யர்
திடரகழாய்ெநட் டகழ்திடராகச்
சிைறெபா ம்யாணர்ப் பாி ரநதிவ
சிைனவளர்ேசாைலத் தி மைலவாழ்ைகச்
சிைல கில்காவற் ரவலன்ெவளிெபாதி
கைடயி ள்ேவர்விட் ெட
ேமனிக்
கடல்வி ேசாாிப் லெவ வ ாி
கைவப சூலப் பைடெதா பாணிக்
கனலபிழிேவணிச் சுடாமணிநிைறவிாி
பட
நாகப் ாி ப தப்

(8)

ப ெகாள்கபாலப் ய
ெமறிகுரல்
ப சு ேடாைகக் கழலவிழி ஞாளிப்
பைண

ேகறித் திாித மிைறவேன.

சத்தமாதர்.
ேவ .
வ

னலவனி ைதப்பக்ேகாட் ன்
கிநிமிர வைலவறெவ த்தவள்
மதமைழகரட ைடத் ச்சாய்க்கும்
ெவளியகாியின்
பிடர் ரப்பவள்
மரகதவள திரட் க்ேகாட்
ெந யபசிய களமயி ைகப்பவள்
மலர்ெபா ளிதழி தைழப்பப் க்கு
ம தெமா கு மதிவகிர்
ப்பவள்
இ கைடவிழி ெந ப்ைபக்காற்
மலைகசுழல வ பிண ைகப்பவள்
இைமயவர்வயி நிைறப்பத்ேதக்கு
ம தக ைண கைடவிழிப த்தவள்
எறிவளி த சிைறக்ெகாத்ேதற்ைற
ெயகினநட மைறெமாழிமிடற்றினள்
எனவிவ லகு தித் ப்ேபாற்
ெம வர் ளாி ய
யி த்
ம்
அரன் தெலவ நிைனத் ப்பார்த்
மறியவாிய விைழெப மயக்கைன
அகில
தர ம க்கட த்த
கமலநறிய நைறவழிெபாகுட்டைன
அழகியகுரைவ நடத் க்ேகற்ப
ெவா ைகந வ ணலம குடத்தைன
அைலகடலமைல தித் த்ேதாற்ற
விைள மளவ களிப்பைன
விாிெயாளி ததி ெகாழித் க்ேகாத்த
வழிவில்பரம பத
ரத்தைன
விைட ர
த ம ப் க்கீற்றி
ைடயர்மகளி
ைல கட்டைன
விாிதைலய வி ெதழித் த்தாக்கு
ெமழி தவழ நிலவியெபா ப்பைன

(9)

விைளயிளநற

சுழித் த்

ற்

ளவ கிைல யழகைனயளிக்கேவ.
ப்பத்

(10)

வர்

ேவ .
விாிதடமத்தகத் ச்சிதாழ்சுழிக்கடல்
விைளகடம்விட்ெடா க் ெகட் வாரணத்தினர்
விாி ைள ெநற்றியிற் ெகாட் ம்வாெலழிற்குரம்
விைரெபாிெபற்றிரட் த்தவான்ம த் வர்.
இ கைட ட்குைழத் ெதாற்ைறேம விற்ெறா ம்
இைறயவர் பத்ெதாெடாற் றித்தேவ ைகப்பவர்
இ பதிெலட்ெடாழிப் பித்தேதர் ரப்பவர்
எனவிவர்ெதாக்களித் தற்கியாம்வ த்
ம்.
ெசாாிப
த்திணர்க் கக்கு கெநட் ைல
ெதா சைடெநற்குைலக் குப்ைபநாவைளத்
காிவைளமட்கைரப் பற்றிேமதி ட்குளி
ெதா குள க்குளித் ெதற் நீெரா ப்ெபழ
மைர யர்ெபாற்பறக் ெகாட்ைடபாழ்படச்சிைற
மடவனம்விட்ெடழப் ெபட்டவாைளெசய்ப் கும்
மலர்வதி ட்குலக் கத்தறாதெதாத்தளி
வளர்ெபாழில்ெவற்பினிற் பச்ைசமாறைழக்கேவ.
காப் ப்ப வம்

ற் ம்

----------இரண்டாவ

- ெசங்கீைரப்ப வம்

சு ள்விாி
தல் வாைழக்கூனற்
குைலயினின்மிட ைட கப்பாைளத்
தைலயினிலைறந விண்டா ஞசீதச்
சுைனயினின் ைகெநகிழ் காவித்தாழிப்
ைடயினிென மணல் வாாித் ைதக்
கலனணிமகளிர்க ரங்ேகா ஞ்சாைலச்

(11)

சுவாினிலலம
சற்கா ற்
ப வினிெலா கிய ேசாைனத்ேதனிற்
சுழல்ப மளிகள்கு ைடந்தா ங்காவிற்
ெசாாி
டல்ெபாதி ேயாைலததாைழப்
பாியைரயினின்மறி நாைகத்ேத க்
கவாிகண் ைலயில்வ ழிந்
ம்பா ற்
கைரதவழ் ாிதிைர பாய்ெநட்ேடாைடச்
சுழியினில்வழியினி னீர்குத்ேதாைதச்
சிைறயினின்மளவர லம்பா ஞ்சா ற்
கழனியிலைரதிரள் காய்ெநற்ேசாைலத்
தைலவைளகுைலயாி ாிற் மக்
குழ ைடமடவியர் வண்ேடா ஞ்சூ க்
கைடயினி தறிய தாாீற்றாவிப்
லெவ
சுற வாைளப்பாயசுற
றகழியில மைழ கண்சூ ம்பா க்
கதிெர
ாிைசயி
ாிற்ேபாாிற்
ெறளியினினடவினில் யாணாக்கானற்
ைறயினின்மதரம்வி ைளந்ேதா ம்பாகிற்
ெபா
னெல வாி வாைளப் சற்
படவி ெப மைட வாயிற்சாதித்
ெதாடாிணர்ந வைழ சிந்தாரம்ேபா

ம்

ெபாதி ைகயவிழ்மலர் ேவாிப்பாயற்
ைணவிழி யில்வதி ேமதிப்பாழிச்
சுவ னில்வனச கங்கா ந்தாதிற்
ைழப ெந நிைல நாளப்பானற்
கழியினின்மதன சாபக்கானிற்
சாிகயலணவிெய ந்ேத ஞ்சாாிற்
தல்ப
கிர்ெகா
த்தீகக்
கடவியி ளெவயி ேறாய்ெபாற் ழித்
ெத வினி ைளஞர்க ணின்
ந்ேதாிற்

றி வளர்க மைன மாடத்ேதணிப்
ப வினினில மிழ் விப்ேபைடக்
கு ெக நதியைல ெசன்ேற ங்கூலத்
தினில்விைள னவிதண் மீதிற்கால்பட்
ட ைளமணிெபாதி சூைலக்காலச்
சுாி கவாிவைள வந்
ஞ்சாரற்
றி மைலயழகர்த டாகத்ேதாைடப்
கர் கமதகாி கூவச்ேசனப்
பிடர்வ மைழ கில் ெசங்ேகாெசங்கீைர
தி மடமகண்மகிழ் கூரப்பாடக்
கு மணியிடறிய மார்பிற்பீடத்
திைனயி மைழ கில் ெசங்ேகாெசங்கீைர

(1)

ேவ .
ெதாைளப கரட ற்ெறழத்ேதங்கி
வழிமதம் வண்ேடா ஞ்சாயச்
சுழல்வ ெபைடெய னாக்கரத் ர்ந்த
யெறாடல் கண்
ங்காதற்
களிவ பி த ழீப்பைணச்சார்ந்த
கைறய ெமன்றார்வங்கூரக்
க
ைழெச கி நாட்பிைறப்ேபான்ற
நக தி மண்சீ ந் ைளக்
குளிர் னலைலய வாட் டற்பாங்கர்
வழியெவ றிந்தாரந் வக்
குளிறியவ வி நீர்க்குரற்ேகன்
காிநிைர கண்சா ஞ்சாரற்
ெறளிம ெவா கு காக்கிாித்ேதான்
மைழ கில் ெசங்ேகாெசங்கீைர
தி மைலயழக வாக்கிைசக்காம்ப
மைழ கில் ெசங்ேகாெசங்கீைர.

(2)

ேவ
இ விழிெசவந் கயெலா மயங்க
ெவறி மாநீ ேராைடகுைடந்தா*
இைடெவளி டங்க வி
றம்வி ந்த
கயி கால்
ச ைதந்தா
ஒ
ைறயகங்ைக ெயா
ைற றங்ைக
யைறயேவாவா நால்வ பந்தா
ெயா பதமகண்ட நில * கழ்ெகாண்ட
தன்ைமபாடா ேவ கழங்கா
வ குறவர்தந்த மடமகளிர்வண்டல
விழ மாறா நீர்ெபாதிமஞ்சா
மதி ழவழிந்த வ தநதிெபாங்க
வ ைடகாலாழ் ேவர ளஞ்சாரல்
அ விவைரநின்ற வழகவிதழ்பம்
ளவமாேல யா கெசங்கீைர
அ மைறவிாிஞ்ச னிமயமயிலெகாண்க
னமரர்ேகாேவ யா கெசங்கீைர
----------------*(ெவளி பி-ம்)
ைலய தலம்பி விழெந வரம்
குறியகாலாழ் ேமதிகயம்பாய
கிதழ்ெபாதிந்த குவைளகண்மயங்க
விடறிவாலால் வாைளெவ ண்ேடா
இைலதைலவிாிந்த க கமடல்விண்ட
மிட வாய்சூழ் பாைளபிளந்ேதகி
இைமயவர ந் மதிய தகும்ப
ைடயநீர்ேமய் ேமக$விகம் றி
மைல டல்குளிர்ந் விடெவளிெய ந்
குதீயா டாைலந ம்பாகு
வழி ம்வயன்மஞ்ச ளிைலமிைசவி ந்
களி ேபாேல சாரன்மணந்ேதாைத

(3)

அைலய வி ஞ்சு மிடபமைலநின்ற
ளவமாேல யா கெசங்கீைர
அ மைறவிாிஞ்ச னிமயமயில் ெகாண்க
னமரர்ேகாேவ யா கெசங்கீைர

(4)

----------------$ (ேமகமசும் றி, பி-ம்.)
ேவ
இ குைழமதர்விழிகிழிப்ப வலம மகிழ்குரைவ
ெதாட்ட ெபா விய ேராதி றந்தாழ
இளநில மிழ்மதிபகுத்த சி
தல்கு ெவயர் ைளப்ப
வைமெபா ேதாள் ளகங்கூர
மரகதவைரயகல ற்ற தினிவ சுரர்பதிவ த்தம்
இைலெயன வார்வம்விைளந்ேதா
வைரெவளிகு மிநடமிட்ட ெதனெவாசிெகா யிைடெயாளிப்ப
இைளயப ேயாதரநின்றாட
விாி லக
லெகா க்கு தர மைசயவலர்ெசக்கர்
மலர் ைர தாள்கள்ெசவந்ேதற
விைரெக
ள நைறகக்க ெவா கரமிைசகுட
ட்
இைசவழி யா பரந்தாம
அ விைன றமிடெவ ட் ய யவரளவின ள்ைவத்த
மைழ கி லா கெசங்கீைர
அளி
ெபாழில் ைட
த்த
பதிதவழிடபெவற்பின்
மைழ கி லா கெசங்கீைர.
ேவ .
ைளக்குந் தி ப்பாற் கடற்ெப ஞ் சூன் ைல
கக்கண் கறாமல்வட்ட
கமதி ெவ ப் றா மற்பச்ைச மரகதம்
க ளகி ெயா குபாடம்
விைளக்குங் குழம் ேதாய்த் ெதற் பல ெலன்ன
ெமய்ப்பசு நரம்ெபடாமல்
ேவய்ெந ந் ேதாள்கண்ெம யாமலா ைலவயி

(5)

ங்காமன் மைனமதிற்பால்
வைளக்கும் ைகப்படைல மண்ெடாடா மற்சால
வய ேநாய் கூராமனாள்
வளர்திங்கள் பத் ம் காமற் ெப ந் ணம்
வாய்த்தேகா ளாிகளித் த்
திைளக்கும் ெபைடக்கு கு சூழ்சிலம் பாற்றிைறவ
ெசங்கீைர யா ய ேள
ேதவர்க்கு மலர்வ ந் ேதவிக்கு நாயகன்
ெசங்கீைர யா ய ேள.

(6)

சாய்க்குங்* க ம் னல் பரந்ேதாட ரகனற்
ற ணமணி யண சூட் த்
தாழ்கடம் பிற்குதித் தாட ங் ெகாங்ைகயந்
தடெந ங் கிாிசுமந்
மாய்க்குெம சு*ப்பிளங் ேகாவியர் வைளக்கர
மலர்த் ைண பிைணத்தாட ம்
வட்டவாய் ைடப ங் குழிசியிற் றீயா
வழி மின் பால்பதத்திற்
ேறாய்க்குந் தயிர்த்தைலயின் மத்ெதறி மி
ளேவா காியேமனி
வளநின் றாட ம் ன் ள்ள விப்ேபா
ெதாண்டர்தம் விைனயிரண் ம்

ணத்

ேதய்க்குந் தி த்தாள் குனித் நின் றழகேன
ெசங்கீைர யா ய ேள
ேதவர்க்கு மலர்வ ந் ேதவிக்கு நாயகன்
ெசங்கீைர யா ய ேள.
-------------* (ெப ம், பி-ம்)
குண் நாகிளம் ெபைடவண் யாழினிைச
ரலவளி தடவவா ம்
ைக க
க்குைடந் தவிழ்த ம் ைவகிாி
குவலம் வந்
ழ்ந்

(7)

க குந் திைரப்பரைவ ேமய்ந்தகல் விசும்பா
க விமைழ யா ெகாள்ைளக்
கண்ணகன் ெபாய்ைகக் க ங்காவி யா ளங்
க விளந் ெதாகுதிபிள்ைளக்
கு குஞ் சலஞ்சல ம் விழி ஞ்சு ஞ்சாக்
ெகா ந்திைர ெகாழித்ததிவைலக்
குளிர் னல் பரந்தா காளிந்தி ெயனவைல
ெகாதிப்பக் க ங்கார் கம்
ெச குங் கைணக்குாிசி றி ேமனி வளநீ
ெசங்கீைர யா ய ேள
ேதவர்க்கு மலர்வ ந் ேதவிக்கு நாயகன்
ெசங்கீைர யா ய ேள.

(8)

கைறபாய்ந்த கு சப் பைடப்பாக சாதனக்
கட
ம் வி தர்கு
ங்
க ம்ெபா க ம்பசி ெக த்த ந் தப்பணக்
கட்ெசவிப் பாப்ெபயிற் ப்
பிைறவாய்ந் காந் ங் க ங்காள கூடெவம்
ேபழ்வாய் திறந்
த் ப்
பி த் க் குதட்
மிழ் மிச்சி ம் ேபாகமலர்
பிரசங் ெகாழித்திைறக்கும்
அைறபாய்ந்த நீ டற் க விெந ெவண்ணிலா
வ
ணா மதியளிக்கும்
ஆ தைல ய விபாய் திைசநான்கும் ெவளியின்றி
யளிேகா
ைடயைலக்கும்
சிைறபாய்ந்த வளித ஞ் ேசாைலமைல யழகேன
ெசங்கீைர யா ய ேள
ேதவர்க்கு மலர்வ ந் ேதவிக்கு நாயகன்
ெசங்கீைர யா ய ேள.
ஈற் வண் ட கால் குைடந்தா ெபாங்கர்விைள
யிளநறாத் ளி ங்கி ம்
இறா டன் ரக்கைல குதிப்பப் பசுந்ேத
னிழிந் மதி தவழந

(9)

ற் ெவண் ைரய
சுழிெயறிந் ந்திைரத்
ெதா கடற் னன் கந்
சூற்ெகாண்ட க வி கி டறி ந் நாளத்
ெதாைளக்ைகப் ெபா ப் ந்திைய
ஊற் ெவங் கடநீர் ெகாழித் மக விதழ்ெநாிந்
ைட ம்வண் ளவமாைல
ெயாழியா ம ேவாட ன ெசந் தி வின் ைல
தலா ளகுகளபச்
ேசற்

யம்ேபா லசும்பறா மைலவாண
ெசங்கீைர யா ய ேள
ேதவர்க்கு மலர்வ ந் ேதவிக்கு நாயகன்
ெசங்கீைர யா ய ேள.

(10)

குைரக்குந் திைரத்தைரப் ர
ண் டரசிளங்
ேகாமக ென த்த ெசங்ேகால்
ேகாநக ாிலங்ைகயிற் பாிதிேதர் ண்டேவழ்
குரகதந் ண்
ட்ேகால்
கைரக்குங் கடாக்களிற் றமேரச ேனகநாட
க ஞ்சிைற கிடந்தகூடக்
கபாடந் திறக்கின்ற திற ேகா னறெவா கு
கமலமகள் விழியி ளவாய்
உைரக்குங் குழம் ப மஞ்சனக் ேகால்பிலத்
ள் ழ் நான்மைறக்கும்
ஊன் ேகா லாக
பத் ைடய கள்வன்ேம
ெலா ேகா ெல த்
கிைலத்
திைரக்குந் ணர்ச்ேசாைல யிடபகிாி நின்ற கில்
ெசங்கீைர யா ய ேள
ேதவர்க்கு மலர்வ ந் ேதவிக்கு நாயகன்
ெசங்கீைர யா ய ேள.
ெசங்கீைரப்ப வ

ற் ம்.

------------ன்றாவ

- தாற்ப வம்.

(11)

உட யல ண னாட் யெந ய ணாேவசாநால்
உகம்வ மள ேதாறிய
ண நானா பாநாள்
யிைட த லாத்தனி ைற
வா தாளா
னிமக
காத்தி சரண சாலாகார்வானா
ம நிைர ர ேமய்த ழ ைளய ேகாபாேலசாவான்
மகிதலநிைற காட் யகாிய மாயாமாகாயா
அ யிைணக தி ேயத்தி மழக தாேலா தாேலேலா
அரவைண ததி ேமற் யிலழக தாேலா தாேலேலா.

(1)

அ யவரளவி ேனாக்கியக ைண யாசாபாசா
வயெனா வயி சூற்ெகா
திய ேலாகாேலாகாேத
மடழவிழ்கமல ட் ைறவனிைத லீலாகாராேநர்
வ சக ைடய நீட் யசிறிய தாளாதாள்சூடா
ைடய ண ேராட்ெடழநட ேசனா டாபாண்
ரலளிநற வாக்கிய ள ேதாேடாயாேமாதர
உ பதியிட காக்கிாியழக தாேலதாேலேலா
உைடதிைரயமளி ேமற் யிலழக தாேலதாேலேலா.

2

ெவ வரநிய ட் யெகா ய தீவாய் ழாேத
விைழ
ம யர் ட் றநயமில் ேகாதாய்ேவதாநால
அ மைற தன்ைம கீழ்ப்படவ த மாராவாயாேல
அ ள்குட னிவ னாத்தமிழ் ைன
லாேலாவாேத
இ
யம்வகுள நாற்றியமதைல மாறாபாடாய்நீ
ெயைமெயனவ தி நாட் ளகு ைக
ராழ்வார்பால்
உ ெக சி க னீர்ததிடநட தாளாதாேலேலா
உைடதிைரயமளி ேமற் யிலழக தாேலதாேலேலா

3

ெதா கடலைலயின் ேமாத்
திய ேகாண்மீன்ேமயாேம
கள்ெவளிவயி ேபாய்ப் கநில தீேயழ்நாேமயா
அ பசிதணிய ேவற்ெறறிவளியி னாவாேயாடாேம
அாி கிர்ெபாாிய ேமாட் டலலைக ர்த்ேதேராடாநீர்
இ மணல்சுழல வார்த்திரநிவக ேமகாவாய்காவாய்
இ நிலம்விடெவ டாச்சிைலவ ய கால் ணான்வாேய
வி மடல் ைனவி ழாப்ெபா சயில நாடாதாேலேலா
விாிதைலய வி

க்கியசயில நாடாதாேலேலா

மைழப கட லாத்திாிபட சூழ்பாய்மீேதேபாய்
மடமயிலகவி யாட்ெடழவைளகள் கால்சூ தாயா
அழகிய ற கூட் ணவாிெகாள் ேபார்ேமல்வாமாேனர்

'

அ விழ கள ற் ளவிைளய ேசதாவாய்பாய்பால்
எ திைனகவர ேவட் வர்வைலகள் பீறாவாலாேல
எறிசுறவைறய நாட் தண
சூழ்கால்கீழ்ேமலாய்
விழநிலம்விர கரப்பயில்சயில நாடாதாேலேலா
விாிதைலய வி

க்கியசயில நாடாதாேலேலா

5

ேவ
டக்குந் திைரப்பா லாழிெந
கட் ற் யில வி ெசவியில்
ல ெமன் ங் குரல் கு ன்
ளாிப் ெபாகுட்
ட் ெலாற்ைற
வடக்குங் கமச்ேசற் றி ெகாங்ைக
மங்ைக விைளந்த ெத ெவன்
மலர்க்ைக ெநாிப்ப வரவர*க
வணங்க தறி விசும்பிைமப்பிற்
கடக்குங் குடகாற் ெறறிசிைறயக்
கலழச் ேசவற் ப மபிடர்க்
க த்தின் ேமற்ெகாண் டப் ள்ைளக்
கால்ெகாண் டைணத் விண்பறந்
தடக்குஞ் சரத்தின் ன்ெசன்ற
தைலவா தாேலா தாேலேலா
சங்கத் தழகா விடபகிாித்
தைலவா தாேலா தாேலேலா.
எ க்கு மி ேதா ட ேதா
ேயகத் ெதாட மேசாைதகரத்
ெதட்டப் பட ெமா வ க்கு
ெமட்டப் படாத யல் யைலக்
க க்குந் தி ேம னியின க்குங்
ைகம்மா றி ப்பப் பின் த ம்
ைகம்மா றிலாத கடலபசிய
கனக
க்ைகத் தி மங்ைக
உ க்கும் பாசங் கிடப்ப ளத்
ெதான்றின் பாச மிலாதபச்ைச
ேயாங்க ெலன் மைறநா

(6)

ைரப்ப விரவி

ட்டாழி

த க்குந் தி மா
ஞ்ேசாைலச்
சயிலப் யேல தாேலேலா
சங்கத் தழகா விடபகிாித்
தைலவா தாேலா தாேலேலா.

(7)

யா ங் குழ ம் பழித்தெமாழி
யிைடயர் மகளிர் குைழகிழிய
ெவறிந் ெசவந்த விழிவாளி
யி க்கும் பகுவாய்த் ணியைல
சூ ங் கடலீன் றளித்தமணி
ற் ங் கதிர்ெவப் ெபாழியநிலத்
ேதாைக கத் மகரந்தந்
ளிக்குஞ் சிவிறி தி மார்பில்
வா ங் கமலப் ெபாகுட் மயின்
மலர்த்தாட் ைணயிற் ெபாதிந்த கள்
மாற் ம் பசும்பட் டாைடெயன
வைரத்ேதாள் கிடக்கு மளிப்படலம்
தா ந் ளபத் தி ப்பள்ளித்
தாமப் யேல தாேலேலா
சங்கத் தழகா விடபகிாித்
தைலவா தாேலா தாேலேலா.
நைறக்கட் ெபாகுட் மலர்குவிய
நளினந் திைகப்ப ைகக்கு தம்
நாட் ெவ ப்பத் திைகப்பெவறி
நளிநீர்க் கயத்
ைறேநமிச்
சிைறப் ட் ேபைட டல்பிாியத்
திைகப்பச் சேகார நிலேவட்கத்
திைகப்ப விலங்கு வதிேதடத்
திைகக்கப் பறைவ பார்ப் ள்ளிப்
பறப்பத் திைகப்ப நைறப்ெபாழில்கள்
ப யத் திைகப்ப ேவள்சிைலயிற்
பாணங் ெகா வத் திைகப்பெவயில்

(8)

பம் ஞ் சுடைர ெயல்ெலனவான்
மைறப்பத் திகிாி ெதா ஞ்ேசாைல
மைலயிற் யேல தாேலேலா
மந்தா கினி ம் பாி ர ம்
வள ம் பதத்தாய் தாேலேலா.

(9)

ேவ .
மகரங் குளி ங் கைனகடன் ேமய்ந் யர் மைலயின் றைல ஞ்சும்
மைழ கி ெலன்ெறக் கால மிதழி மலர்ந்தலர் ெபான் ற்றச்
சிகரந் ெதா மட மயினட மாடச் ெசக்கர்க் ேகாபெமழச்
சிைனவளர் காயா வகமட
ழ்ப்பச் சித ந் தளிபகுவாய்
க ஞ் சாதக மவத்தளவந் ைன ைக விடமின்ேபால்
ண்ணிைட வளச் சதிாிள மங்ைகயர் ைரவிாி சுைனகுைடயத்
தகரங் கம ம் குலமைல தங்குந் தைலவா தாேலேலா
சங்கந் தவ ம் பாி ர நதியின் றைலவா தாேலேலா.

(10)

ேவ .
அளிக்குந் தைரக்கங் காந்த ண
னகங்ைக நிைறந்த நீர்வார்க்க
ஆழிப் ெபா ப் ேவ
ல
க க்ெகாண் ேடாங்கி மைழக்க ைண
ளிக்குங் கமல மிரண் மைற
ேதா ங் கமல ெமான் ெமாளி
ற் ஞ் ெசக்கர்த் கி மி
சுட ஞ் சு ம்பி னிைரபரந்
களிக்குந் ேதாட் நைறத் ளவக்
கா ஞ் சுமந் ெவளிவள ம்
காிய ைவ மதிதவழ்ந்
கா ம தப் ெப க்கி டல்
குளிக்குஞ் சிமய விடபெந ங்
குவட் க் குாிசி றாேலேலா
குன்ற ெம த் மைழத த்த
ேகாேவ தாேலா தாேலேலா

(11)

தாற்ப வ ற் ம்
----------நான்காவ

- சப்பாணிப்ப வம்

ஒ
ைற ன வயிற் மலர்க்கு த்தவனப்பாகன்
உைமமடமயிைல யிடத்தி
த்தி யி க்கும்வலப்பாகன்
உட யல ண டற்கைறகக்க வ த்
கிர்ச்ேசனம்
உததியின
யிற்சுைவ ற்றிய வட்டவைணச்ேசடன்
இ ள் றமிாிய நிைரக்கதிர்விட்ட வலக்கண்ெவயிற்பா
இதழ்ெபாதிகு த மலர்த் மிடக்க ெணா க்க தப்பா
எ
தலாிய மைறத்தமிழ் ற்ற வ த்தவிைசப்பாணன்
இ ெத
ைடகமழ் ெகாச்ைசயிைடச்சியர் ெபற்றகுலப் ைவ
குைடகமல மலர்த்தவிசுச்சி யி க்குமைனத்தீபம்
கின்
கிட கடற்றைலவட்ட மளிக்கும்ெவதிர்க்ேகாலன்
ைகெநகிழ்ெதாைடயன்
த் தறித்த ெசாற்
ைவக்ேகா
கிடவி தர் மிடற்
ழக்கு குரற்கட ட்ேகா
கு குலநி ப ரமர்க்கணி ட்ைட யைழத்தபகட்டாழி
குைரகழல ைய வ த்தி ளத்தின் மகிழ்ச்சி றப்பா
குனிதிைரெயறிய விக்குலெவற்பிைற ெகாட் கசப்பாணி
குவலயம்ெவளியற ைவத்தபதப் யல் ெகாட் கசப்பாணி.

(1)

விழி யில்ெபறமணி ெநற்றிகுயிற்றிய ெதாட் லைலத்ேத ம்
விைரெக
குெநய் ெபாத்தி கத்தைல பித்ைத
த்ேத ம்
எ கதிர்வி ெபா
ப்பிைலசுற்றி யனற்றைலயிட்ேட ம்
இளநில மழ்மதி சுட்
னக்ெகதிர் ற்றமைழத்ேத ம்
அ குரறணிய ம ட் யைணத்ெதாசி ெயாக்கைலைவத்ேத ம்
அ ெதா மிைமயவர் வர்க்க ெமாப்ப வப்ப டத்தாைழ
ெகா மடனகவளி க்கு ெவற்பிைற ெகாட் கசப்பாணி
குவலயம்ெவளியற ைவத்தபதப் யல் ெகாட் கசப்பாணி.
தி வயிறைமவர ைவத்த ள்ைவத்த வளப்பி யிர்ப்பால
திைரவிாி னல்ெவளி ெபாத் வடத்திைல ற்
யிற்பால
வாிசிைலகைடகுைழ யக்கடல்சுட்ட விழிக்கைட ட்ேகாப

(2)

மைழ கிெலறி ளி தட் மைலக்குைட யிட்டநிைரக்ேகாப
ெக மிளநைற கக்குபசுத்த னத் ளபத்தாம
ைடகமழிைடமகள் கட்டெவா க்கிய சிற் தரத்தர்ம
கு குகடைலய வித் யில்ெவற்பிைற ெகாட் கசப்பாணி
குளிர்மதிதவழ்ெபாழில் கற்றியெவற்பிைற ெகாட் கசப்பாணி

(3)

தி மகட விய பச்ைச டற் ற த்தெவயர்ப்ேபறத்
திைரத ம ெதன ற்றிதழிற் ளி சுற் தரத்தாரக்
க கியசுாிகுழ ச்சி
ப்பிணி விட்
கத்தாடக்
கதிாிளெவயிெல
ச்சிமிைலச்சிய சுட்
தற்றாழப்
ெப கிளநில மிழ் ெகாத் வைளக்குல மிட்ட யத்தாலப்
பிணிெநகிழ்நைறபிழி ெசக்கமலத் ைண ட்ைகெசவப் றக்
குைரம ெவா கு ெதாைடத் ளபப் யல் ெகாட் கசப்பாணி
குளிர்மதிதவழ்ெபாழில் சுற்றியெவற்பிைற ெகாட் கசப்பாணி.

(4)

ேவ .
இைடத மாறக் குழல் றமைலய ெமய்ப் ெணா ப்பெவா யா
இ குைழ சற் ெறழில்வரநில
த்தாரெமாப்ப ைலேமல்
ைடகமழ்தாழிப் றெமறிதிவைல ெதாத்தாெவ ப்பமதிேபால்
கம்வியர்வாடக் கயி டல்வாி மத்தா ழக்கி ைறபால்
கைட மேசாைதக் க ள்வரவிழிகள் ெபாத்தாமயக்கி டேன
கரமலர்ேகா த் தடவினி
ெதாட்ேடா பச்ைச கிேல
தடம ேசாைலத் தி மைலயழகா சப்பாணிெகாட் ய ேள
தைழயவிழ்தாமத்

ளவணியழகா சப்பாணிெகாட் ய ேள.

ேவ
வாராட் ெகாங்ைகக் கு ங்கண் றந் றி
வழி மின் பால த்த
மலர்விழிக் கஞ்சனங் குவைளெயழில் படெவ த
வாிகுழற்
குெபய்ய
நீராட்ட மஞ்சட் பசும்ெபாற் ெபா த்திமிர

(5)

நிைரவைள கரந்ெதா ப்ப
நிலெவா கு* ேவண்ணீ பிைற தல் விாிப்பெவயி
னிழன்மணித் ெதாட் லாட் ப்
பாராட்ட ெவவ மற் றண்டேகா ளைகவிண்
பாய்ெப ம் ன லாலம்
பாசிைலப் பள்ளியிற் யில்பசுங் குழவிேயழ்
பாட்டளி சிைறக்காற்றினால்
தாராட்ட வண் ள ேதெனா கு மணிமார்ப
சப்பாணி ெகாட் ய ேள
தைரேய ெமா ெபா
ேபானகங் ெகாண்ட கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள.

(6)

-------------------*ெவண்ணீ த ய .

திக்காப் . இ

"சீரார்ெச ம்

திக்காப் : என்

தமிழ்மைற

பாட்டா யிரஞ்சு ம் பைறெபாழிற்
ைவயிற்
பாைவகுழல் சூ
த ம்
பனிமலர்ச் ச குேத க்குப்ைப நாெடா ம்
பயிலாம லவள் ைனந்த
ேதாட்டா ாிதழ்ச்ெசல்வி மாைலத ேவமணிச்
சூட்டரா வைணசு ட் ச்
ெசாற்றமிழ்ப் பின் ெசல் லாமல்வண் டமிழ்மாைல
சூட் பதின் மைரயைழப்ேபம்
ேகாட்டா ெவ த் கட் கு
ல்ெவண் ெணய்க்கிளங்
ேகாவிமார் கன் கட் ம்
கு ங்கயிற் றைண ண் நில்லாம லாயிரங்
குடெவண்ெணய் ெகாள்ைளயி ேவம்
தாட்டாைழ ேவ த் தடஞ்ேசாைல மைலவாண
சப்பாணி ெகாட் ய ேள
தைரேய ெமா ெபா
ேபானகங் ெகாண்ட கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள.
க்கும் ெபாலன்றா மைரத்தாளின் ன்ெபாத்
வியடங் க
ந்தியின்
ைடைவத்த ெதாப்பல வைழக்ைகக் ெகனப்பழம்

(7)

னிதமைற யாளனாட்டத்
ேதக்குந் திைரக்கங்ைக நீரா தண்ைடயஞ்
சீர ெய த் மழைலச்
ெசய்யவா யிதழ்ெப விரற்றைல சுைவத் ெவண்
ெடண்ணிலா ரல்கான்
ேகாக்குந் தைழக்கூைர ைடயாைட யிற் யிற்
ெகாண்ட கி ழவேராட் ம்
கூ ட லலம்பாய ெவளிதா பகுவாய்க்
கு ங்கண்ண வாைளவாலால்
தாக்குண்ட சூன்ேமகம் விழி ஞ்சு மைலவாண
சப்பாணி ெகாட் ய ேள
தைரேய ெமா ெபா
ேபானகங் ெகாண்ட கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள.

(8)

திங்கட் குந் ெபற் வைகம தாய்தந்ைத
தீஞ்சுைவச் ேசாறளிப்ேபார்
ெசங்கதிர்ப் ெபான்ெகா த் த்ெதாண் ெகாண்டவர்
ெச ம் ைகப் படைலவானில்
ெபாங்கக் கிைளத்ெத க ந்தழ ென ங்குப்ைப
ய
டன்பைகத் ப்
ெபா குரற் பகுவாய ஞம நள் ளி
டற்
ெபாசிக
கைட
ட்
ெவங்கட் கு ங்கா னாிக்ெகாள்ைள குடவள்ளி
விைரந்ெத த் ெதழவிைறக்கும்
விாிசிைறப் ட்குல ெமமக்ெகமக் ெகன்
டன்
மீள ெமடாமல யார்
தங்கட்கின ள்சுரந் ெத பிறப்பட
கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள
தைரேய ெமா ெபா
ேபானகங் ெகாண்ட கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள
எட் வைக ேயாகத் தினிற்பிரம ரந்திர
ெம ந்தங்கி யங்கட ணாள்
ஈைரந்ெதா ைடந் ெவண் ணிறைவகல் வடவயன

9

மீாிரண் ேடா ரண்
பட் வளர் திங்கள்வ டம்பவனனாதவன்
பனிமதி த த் வ ணன்
பாகசா தனன்மைறக் கட ள்வழி காட்டநீர்
பாய்ந்தா விரைச க்கு
விட்
டலமா னன்றீண்ட வாதைன ம்
விட்டழிவின் ெமய்பைடத்
ெவண்சங்கு மாழி ங் ைகக்ெகாண் பரமபத
ேம நின் ெறாண்டர்மீளல்
தட் மணி மண்டபத் ட ைறய ைவக்கு கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள
தைரேய ெமா ெபா
ேபானகங் ெகாண்ட கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள

10

அைக ந ணர்த்தைழக் கு
ந் தந்தணர்க
ளாியகட ளைரேவள்வி
அவிய
ெகாள்ளப் பழம்பாடன் மைறெகாண்
டைழக்குங் குரற்கற் நாள்
ைக ண் வண்டைற ெபா ம்பாி னிளங்கிள்ைள
கமலர்ந் ெதழவிளிப்ப
ம்ைம
லக ம் பாழ்படத் ேதவ ம்
னிவ ம் வந் பம்பிப்
ைக ந் தழற்குழி ம் ப ஞ் *சா**யம்*
ெபாாியி ங் கல ெநய்வான்
ெபாங்கிவழி குழிசி ங் காணாம லலம ம்
ணாிெய மிரவிெபாற்ேறர்
தைக ந் தடங்கு மி யிடபெந மைலவாண
சப்பாணி ெகாட் ய ேள
தைரேய ெமா ெபா
ேபானகங் ெகாண்ட கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள.
சப்பாணிப்ப வ
---------

ற் ம்.

(11)

ஐந்தாவ

-

த்தப்ப வம்.

ெகா கிறா னற குதிபாய ம வ த்தகவட்டகில்
சு வாச ெம
ைகவிேயாம டல் ைதப்பம த் ளி
கிழெநகிழ்சாதி மலர்குளவி
தல க்கு னத்திைட
க
ைத ழி ெயழெவயினர் ாி ெய
றப்பிவிடப் னம்
அரவரசுசூ கு மணிநிகாய ெமன
ப்ப கக்ெகா
அயின்
குகூன தியின்மணிேயற வல ைழத்
த்திடா
அவல்வயி
ர நிரவி ைளநா விைதபி த் விைதத்திள
அளிவிளாிபா மைடெபா ள்ப ர தறறித் வணக்கிய
காியகுரேலனல் ர ெபறேவ
றனிைரத் நிைரக்கிளி
க கவணிேலன மிாியமணியார ம்ந்றியமத்தவிபக்கிைள
கதெழாியலாத ெமனெவ விேயாட விைழ னிற் மடப்பி
சுய னிையநா நடைவெயதிர்மீள வரெவா த்தல்குழித்தைல
சாிகைரையேயா
யர்கைரயிேலற விடவ த் குறத்தியர்
தம குலம்வாழ ன
கழ்பா மைடயளிப்பமதிக்குைற
தவளவளேம மிடபமைலவாண தவள த்தமளிக்கேவ
தபனெவயிேல

பவளவித

தவள த்தமளிக்கேவ.

ேவ .
வ மதெபா ப் ந வைளம ப் வயி த
த்த
ெமாளிகைளத்த ப ப்
ம்
வைர ளிய ற் மனெல வனத் வள ம்ெவதிர் த்த
டல்ெகாதிப்ப ெவ ப்ெப ம்
வாியளியிைசக்கு மன
கிெமாட் மலர்வனச த்த
நில ெசக்கர் கத்ெத ம்
மகிணர்கர ற்ற கலவியி
க்கு மகளிர்கள த்த
ச்சி ய க்கு ம்
உ ெகழெவ த்த பிைற ைரெயயிற்ற ரகமணி த்தம்
விடவழற்ெபா பட்
ம்
உலகுட
ட்
கி ளி வற்ற டெனா கு த்த
ெமா கி ட்ெடாளி ட்ப ம்
உைடதிைர ைடப்ப வாிவிைளயிப்பி மி மணி த்த
ெந யெவக்கர் மணற்ப ம்

(1)

ஒ கமைடபட்ட ம மட ைடக்கு
மரகதத்த பசுப்ெப ம்

யர்க க த்த

ெவ விவைலகட்ட வணவியைலதத்தி வி சுறவ த்த
மயி தித்தைல ட்ப ம்
மிடெறா ெய ப்ப ெவ ம்வளி லர்த்த ெவளியவைள த்த
மறெவறித்ெத ெநய்ப்ப ம்
விைளகழனிெநற்கண் விர ப
த்த லவியெவ த்த
கைவய ப்பட விட்
ம்
விாிகதிர்பரப்ப விைலதைழ மிக்கு விைள
த்த
ரலைரப்ப விைழப்
ம்
இ நிலம த்
க
களிற்றி ெனயி ெசாாி த்த
பரற்க ண ப்
ம்
இைவதவிர த்த மணிசிலவிரட்ைட ப ெமாளிம க்கு
ெமனவைனத்
வக்கிெலம்
எறி ன
த்த தைலய விசுற் மிடபெந ெவற்ப
விதழின் த்த மளிக்கேவ
இளமதிெயா க்கு ம த விசுற் மிடபெந ெவற்ப
விதழின் த்த மளிக்கேவ.

(2)

ேவ .
உலைககாிெவப் வனமைடகுைழப்ப ெவதிாிைசயைழத் ம்விடவாய்
உரகைனவாித்த ெகா நி ப ட்க வாிவைள குறித்
ாிேதாய்
கல தரெமத்த விைடமகளிர்ைவத்த ைடயைளகு த் மவர்தாழ்
கயிறைரயி க்கி ர டனைணப்ப வ திதழ்ெநளித் மைனயாம்
அலைக யிெராக்க வ ெதா கு ப்ப ைலதைலசுைவத் ெமறிநீர்
அைலசலதிவட்ட மகிதைரம த் மகவிதழ்ெசத்த வர்வாய்
மலெரமர்ெபா ட்

ெமா

ைறெசவப்ப மழைலமணி த்தம ேள

மதிய ெதா க்கு மிடபெந ெவற்ப மழைலமணி த்தம ேள.
ேவ .
ஆகத் ணீங்கி யிர் யாதைன டற் க்
கனற் ைக யி ண்டகங்குல்
ஆாி ட் பக்கம திங்கெடற் கயனநில

(3)

வலர்திங்கள் வழிகாட்டமீ
மாகத் நரகம் கீஇப்பயன் ய்த்ெதாழி ம்
வழிநாளி லந்த
வம்
மாய தாவிெயா தபனகிர ணத்திைமய
வைரயிமத் டனைடந்
ேமகத்

வந் கும் ெபய னிற் பாாிடன்
ழ்ந் நளி னேலா நா
விைழ ம் ெபா ட்ெடா மைணந் பல்
ேமவியிங் ஙனமளவினாள்

டெறா ம்

ேபாகத் திாிந் வர விைளயாடல் ாி
கில்
ங்கு த த்தம ேள
ெபாறிவண் கண்ப க் குஞ்ேசாைலசூ ம்
ெபா ப்பமணி

த்தம ேள

4

ஈட் ம் ெப ந்தவ னிப் னித ெனன் டல
மிரைல ட லத
ப்ப
ெவாிவிழிப் பிண டற் பிலவாய் ெந ம்ேப
யிபத்ேதா
ப்ப னிவன்
ட் ந் தழற்குழியிெனய்ெசாாிய நாி தர
ெளாிக் குழியி டலம்
குநிண ெநய்விடத் தவ னி த ப்ைபய
ைறப்ப ப் பக்குடற்ேகாத்
தாட் ஞ் சிைறப்ப ந் த ப ப் பத்தவத்
தாிய னி கட ள்யா ம்
அைழப்பெவங் காகங் கைரந்தின மைழப்ப னி
யனன்மகங் காத்ெத ப்பக்
ேகாட் ஞ் சிைலக்கைணயி னி தைரக் காய்ந்த கில்
குைழபவள த்தம ேள
கூராழி ைகக்ெகாண்ட வாயிரம் ேபராள
குைழபவள

த்தம ேள.

வைரெய த் ேத நா ணின்றநீ ேகாபால
மகளிர்சி ேசாற்றி க்கு
ம மண ெல த்ததா ட ைளத் ம்வானின்

5

மந்தார மலர்ெகாய்தநீ
விைரெய த் ெதறி ங் கறிக்குமல ெரட்டாமல்
விரல்குந்தி ய கன்றி ம்
ேவழெவண் ேகாட்ைடப் பி ங்குநீ வண்டன்மைன
விைளயா பாைவக்குெவண்
திைரெய த் ெதறி ணற் காய்பி ங் கிக்கரஞ்
ேசந்
ன ெனாந்தெவன்
ெசய்கின்ற மாயங்க ளறிகிேலங் குறமகளிர்
ெசங்கணிழல் கு குேநாக்கி
இைரெய த் தல்லாைமயாலழி ம விமைல
யிைறவமணி த்தம ேள
ெயற் ந் திைரச்சிலம் பா சூ ழிடபகிாி
யிைறவமணி

த்தம ேள

6

மட்பாைவ ேதா ந் ழாய்ப்பள்ளி யந்தாம
மார்பின்கண் வாய்த்தவந்த
மதியத் மார்பி மி ந்தா ெனனப்ப தி
வ
லத் ெதா நான்குேதாட்
ட்பாக ம்மற
ைற லம் ெவண்ணிறப்
னித ம் வ ணராசன்
லத்தினிற் பச்சுடற் ேற ம்ெவள் ளிதழ்ந ம்
ங்கு த பதி லத்தில்
கட்பா சைடப்பற் பராகெவாளி கான்றெமய்க்
கட
டன்விதிக்கில்
காவல் ண் ெசயமங்ைக தம்ெவம்
ெகா ங்
கைனகுரற் சீயம்நிற்ப
விட்பால் வ ந்திங்க
ெகாள் விமானத்தின்
ேம
கின் த்தம ேள
ெவண்ணிலா மதி ஞ்சு தண்ணிலா வாரம
ெவற்பமணி

த்தம ேள.

ேவ
பைடத் த் தி ைவத் த ந்ேதவர்

(7)

பாக சாைல சுட் லங்ைகப்
பா ெதாைலத் க் க ம்ேபய்க்குப்
பாக சாைல யளித்தறத்ைதப்
ைடத் த் த க்கு மரக்கர்கு ப்
ேபாக நரக வழிதிறந்
ல ச் சுடர்ெவம் ம ப்பைடக்ைகப்
னிதன் ேபாக நரகவழி
அைடத்
தன்ைம ைறமாற்றி
யைட ெக க்குந் தனிப்பகழி
ஆடற் சிைலயி னாண்ெகாழிக்கு
ம க்குப் ேபாகக் ெகா விசும்ைபத்
ைடத் த் திவ மைலயிைறவ
வர்வாய் த்த மளித்த ேள
ேதாணான் ைகந் பைடசுமக்குந்
ேதான்றன்

த்த மளித்த ேள.

(8)

ேவ
தாள்பற்றி ேயத்தப் ரந்தரன் காி கன்
ச
கப் ப மேயானி
தண்ண ஞ் ெசச்ைசயந் தார்
க னிைமயவர்
தடஞ்சுறாக் ெகா
யர்க்கும்
ேவள்பற் தீயிற் குளிப்ப* / த னாப்பண்
விழித்தகட் சூ ெசம்ெபான்
ெவயின்
ச் ேசைனநா தன்பிரம் ப தாக்க
மீதிெல மணிகெடாத்திக்
ேகாள்பற் வட லக் குன்ெறனப் பத்
ன்
ெகாண்டெவண் ப மணந்த
ெகாண்ட ஞ் ெச நிலத் தி வாசல் ெபா நங்கள்
குன்றின் ழாய்ப்படப்ைபத்
ேதாள்பற் சுந்தரத் ேதாைகெயா வா
கி
கிாில்விைள த்தம ேள
ெதா கடல் ெவ ப்பெவா சிைலகைட குைழத்தவன்
கிாில்விைள

த்தம ேள.

(9)

ேசடற் ெக த்
க் கக்கடற் பள்ளத்
திைரத்தைல வைரத்தைலயைனத்
ெதச கக் கபடைன ெவகுண்ெட ம் வானரச்
ேசனா பராகமண்ட
கூடத் ெத ந் வான் கங்ைகக்கு மண்கட்
கூலம் பசுந்தகட் க்
ெகாய் ணர்த் த வி க் காலவா லஞ்சங்கு
ெகாட் மா னதவாவியல்
பாடற் சு ம்
வாிெந நாள தல்
பதிெகாள்ள வள்ளெறய்வப்
பாைவயைர யமரர் ாி வ ைவக்கு ைளநா
பா ைகப் ழியாக
ஆடற் க ஞ்சிைலயி னி கைட குனித்தவன்
னம்பவள த்தம ேள
அ ள்ெப கி யைலெய
மரவிந்த ேலாசனன்
னம்பவள

த்தம ேள.

(10)

உைடக்குந் திைரக்ெகா ளராவைணத் யில்ெகா
ைனக்க ெதாடற்கஞ்சிேய
ஒ குமைள ைடநா மைணயாைட பலகா
தறிப் ப த் மீளப்
பைடக்கும் ெப ம் வன மீேர
பண் க்கு மைலகு க்கும்
பால்ெசறித் தற்குப் பசும்பைரத்
ைபம்ெபாற் ெபா ப் நீறாப்

ண்டநின்
ட்

ம்

ைடக்குஞ் சிறப் ட்க டாய்வ
னக்குெமா
ட்ேடாடம் வந்தெதன்
னல்ெசாாிந் ம்ெபா வர் மங்ைகயர் மயக்குறப்
ெபா வினின் மயக்கியிழிைவத்
ைடக்குந் ணிர்ச்ேசாைல யிடபகிாி நின்ற கில்
கிாில்விைள த்தம ேள
ெதா கடல் ெவ ப்பெவா சிைலகைட குைழத்தவன்
கிாில்விைள

த்தம ேள.

(11)

த்தப்ப வ ற் ம்.
-----ஆறாவ

- வாராைனப்ப வம்.

மடலவிழ்ெபாழின் தன்ேமற்பட நிமிர்தைலகவிழ்ந்
பார் ப்பெவறி மகில்சு
மணெம
னம்விைளகாய்த்திைன கவரமழகன்
நாநீட்டவகவியலம்வ ம்
மடமயி கள்விைடேயற்றிமி ென
க
ந்
தாள்ேபர்ப்பவிைளயகுறவர்தம்
மடவியர்வி கிளிேயாச்சிய விதண் தல்பறிந்
கீழ்நாற்றந
மிய
விடரகம்ெவ வயிறாய்ப்ெப ெவளிபட ழங்கு
ேகாேளற்ைற
ைவயாிவிழ
விாிெபாாியவிர்தைல க்கர வ ணமணி ன்
வாய்காற்றவி
க சு*
ெவளியினில்வி கிசி பார்ப்பிைன விைச றெவ ந்
தாேயற்பவ தநதிப
வி ம நிைரகைடவாய்ப் ற** மிைச
பசும்
லீேயாட்டெவயினர்தறியைண
கடகாிகுனியி ேகாட் ள தி ழவிழந்
கார்காட்டவயிரம்ெவயில்வி
கதிர்மணிமரகதமீர்த்திழி ய விகள்பரந்
ழ்நாட்டெவறி ம்வளித
க கியசி சிைறயீக்கண மலமறவழிந்தி
றா ற் நறவம்விழவி
கைரதவழ்மறிதிைரயாட் ய னல்சுைனமறிந்
வாய்சா *ய்ப்பநறியகுவைளகள்
ைடவி மடன்ம
ற்ெறழ வகன்மைழெபாழிந்
நீராட்டமகரமைலெயா
ெபா கடல்கவர் யலீட் ய றன்மைழத ந்
ேதா ழ்த்த ளாிந
யர்
ெபாகுெடனவைரெய நாட்ெபா ெதா சி பசுங்ைக
மீேதறறகுாிசில்வ கேவ
கர் கமதமைல ற் வர் ெகடவிசயனின்ற
ேதேராட் மழகன்வ கேவ.

(1)

------------------** (அைசயி , பி-ம்)
ேவ .
ைட றிெபா த்த சுவ னர்ெவ த்த நறியதளவிள
ைகெய *ெமயிற்றின் வ விர ெகாச்ைச ைடயெமாழியினர்
டைலப ெநட்ைட ட னர க்கு
கும ைவயர்
ெகா குெவட்சி யிதழிநைறகக்கு பிடவம மலர்
இைடவிரவியிட்ட குைழயினர்குலத்தின் தன்ைமயறன்வழி
எம மகள்சுற்க மி ெவனவிதிப்ப த ெமா பகல்
இமின் கடைசத் விழிெயாிபரப்பி தறி ட ைன
இ ெயதிர்சிைலத் நிமிர்ெசவிகுவித் ெந யகைவப ம்
அ ெகா
ைகத்த கள்ெவளிபரப்பி யறவிய
கன்
அயிெலா
றத் ம ெவா
றத்
ைறயி
றம்
அைலவறவி த்தி வ ாி ம ப்பின் வயிர தியினின்
அ பதினிரட் யிைடயர்கள் யத்
ாீ* ம்விைடெய
ெதாைடமணிெய த்த ெநாிபட ழக்கி ய ணமணிெபாதி
சுறெவறிமைழக்க ணிைடமகள்களித் மகிழவடமி
ைண ைல ழக்க வ ைவெசய் யத்தி னழகன்வ கேவ
ணர்சிைனவிாித்த ெபாழில்வளர்ெபா ப்பி னழகன்வ கேவ.
--------*(ெமயிற்றா பி-ம்)
ேவ .
மணிெபாதி ேமா
ைன
தாழ வி
விட்டவிர்சைட
வைனயெவாளிர்பீத ைடயிைன டா தி வைரப் றன்மர ாி
அணியமலர்மா கரம்வ டநாணி டல்சி ப்ெப மலர் ைர
அ க கவான மைழப வமா மயி திப்பரலடவியின்
உணர் வறிதாய வறம்வ
ம்வாய்ைம
உவைகெயா ேபான வ மயிைலநா
பணிவிைட ெசய்தாய ெரம ைரமறா

ைடயசிற்றைவவிைடதர
ைலயளித் னத ள்ெப ம்

பழமைறப்ெபா ள்வ கேவ

(2)

ப வமைழயா

கு மிமைலேம

பழமைறப்ெபா ள்வ கேவ

(3)

ேவ
விைன ாி ங் க யவிடப மழல்கைட
விழி த ங் ெகா யகு கு ெவளி
சிைனயிணர்பம் பயம
ைட
ள்
திகிாிெதா ம் பாியசக
ைலதர
அைனெயனவந் தட மலைக யிைவயிைவ
ய ணன்வி ம் பணியில்வ
ன் விைரவினில்
நைனெபாதி ந் ளவனழகன் வ கேவ
நம

றந் த வவழகன் வ கேவ.

(4)

தடவ தம் ைகயின்
கு மைன ைல
தறிபயில்கன்றலகு ெச கு நிைர டன்
அடவி கும் ெபா வன்வ வ னவ டன்
அாியவி ந் வைகெபாழி மழன் கம்
இ மி தின் பத
கு மிைலமைன
யிைடதமியன் கு ன் ைலயி ல
ண
மடல்ெபா
ந் ளவவழகன் வ கேவ
மைறகத ங் கட ளழகன் வ கேவ.

(5)

இைணவிழி ம் ெபா
வர ம யர்தம்
எழி டலம் ளகம்வர
கபடம்
மணி ைலெபாங் க தம்வர நிைறமதி
வதனமலர்ந் வைகவர
னதைர
அணிமணிபம் பரவம்வர ெமா
ைற
அ யிைணெநாந் த ணம்வர
யர்கண
பண ரகந் யி மழகன் வ கேவ
பழமைறயின் கட ளழகன் வ கேவ.

(6)

எம க ங் குழிசிய த ைறதயிர்
எம ெபாலன் குயிெலமாிய குழமகன்
எமதி மண் ைன மணிய சில்கறி
எமெதறிபந் தி
ைறயி னிைற கில்
எம கழங் குன மதைல தி
னன்
எனெவவ ம் ெபா வர்மகளிர் கு மினர்
அைம மி ங் கலகமழகன் வ கேவ
அமைலபழங் ெகா நனழகன் வ கேவ.

(7)

ேவ
தி நாட் வந்ெதவ ம ள்ெபறற் காிெதனத்
ெதண் ைரப் பாற்கடற்கட்
ெடய்வநா கணயினிற் யில்ெகாண் மீன் தற்
றி
ப் பத்ெத த் ம்
ெப நாட் ளங்குநீ லகிற் படாதன
பிறந் பட் ங்கு திநீர்
ெபய் ம் லாற்கூட்ைட யிழிெவனா த
பிறங்க ட் டாமைரப்பால்

ெவாளி

உ நாட்
ம்நம ேப ர் மறந்தா
ெமா கா ைரப்பர்ெகாெலனா
உபயகா ேவாிநீ ராற்றி ம் ேவங்கடத்
ச்சியி ம யர்தங்கள்
க நாட்ட மறவிடப மைலமீ நின்றறாக்
க ைணெபாழி கில்வ கேவ
கங்ைக ந் ெதால்ைலப் பழம்பாடன் மைற ங்
கறங்குதாண்

கில்வ கேவ.

ெதாழக்களி வ ந்ெதாண்டர் பாசெவம் ரைசசுவல்
சூழைவம் லனடக்கும்
ேதாட் ெவன் ெற மதம் பயின்மனக் காிநிைர
ெதாடர்ந் சிற் ற ைய ற்ற
மழக்களிற் றின ம் னிற்றிளம் பி க ம்
வழிய வி ேயாைத ங்க
மைழமதந் ங்குங் க ட்காி ெயா த்த ம்
வந்த குலாவவிண்ட
பழக்களி தீஞ்சுைளப் பல ெசாாி ேதனா
பா ஞ் சிலம்பாற்றயற்
பாசைடத் தாமைரப் பள்ளநீ ரள்ள ற்
பா ேமற் ெற ைமேயய்ப்ப
உழக்களிப் ந் ணர்ச் சிைனய த் திரதீப
ைற மா ளாிவ கேவ
உபயசர ணம்பர ம ய க் கி விைன

(8)

ெயாழிக்குமைழ

கில்வ கேவ.

(9)

ேவ
தள காட் ம் ெவண்
வ
றவ ந் வர்வா யேசாைதபச்ைசத்
தைழக்கூ ைரயினின் ைடப்பகுவாய்த்
தட த் தாழி ெநட் றியின்
அள காட்ட நிமிர்ந் ெவண்ெண
ய ந் மளவி லவள கண்
ட க்குந் தாம் க் கஞ்சிய
தைரயி லார்க்கு மணிெபாத்தித்
ள காட் ந் தி ேமனி
வளத் தி த்தாண் ன்ெசல்லத்
ைணக்கட் கமலம் பின்கிடப்பத்
ண்ெணன் ேறா ஞ் சி வா ன்
கள காட்ேட ெமம்மிரண்
கண் ங் களிக்க வ கேவ
க ைண சுரந் மைடதிறந்த
கண்ணா வ க வ கேவ.

(10)

ேவ .
ேகாட் ற் பகுத்தமதி ைவத்தைனய கு
ேகாற்ெறா யேசாைதவாைழக்
குறங்கிற் குடங்ைகயி ென த்தைணத்
ெகா பட்ட ண்ம ங்குல்

தற்
ச்சிறிய

வாட் ப் பைணத்த
சூற்ெகாண் ெவச்ெசன்ற
வன ைலக் கண் றந்
வழி மின் பான் தற் றைர ற்றி ெவண்சங்கு
வார்த் வ யிதழ க்கி
ஊட் த் தைலப் றஞ் சங்கு ம் ைறசுற்றி
ெயா
ைற நிலங்கவிழ்த்தி
உடலங் கு க்கிப் பசும்ெபா திமிர்ந் திைர
ெடற் தண் ளிநனீர்

ஆட் ப் ெபாலன்ெறாட் ன் மீ ைவத் தாட்டவள
ராயர்குல தல்வ கேவ
அ ள்ெப கி யைலெயறி மரவிந்த ேலாசனன்
னழகன்மா தவன் வ கேவ.
வாராைனப்ப வ

(11)

ற் ம்.

---------------ஏழாவ

- அம்

ப்ப வம்.

விடங்க ெழயிற்றரா வா ைலப் பள்ளி ள்
விழித் ைண கிழ்த்தடங்கா
ெவளி
ெவள்ளத் மலர்மண்ட பத்தய ம்
ேவத ங் கட ணதி ம்
கடங்க ழ் ைழக்கரக் களிெறட் ெமட் க்
களிற் ப் ெப ம்பாக ம்
காளகூடக்களத் திைறவர்பதி ெனா வ ங்
கதிரவர்கள் பன்னி வ ம்
மடங்க ம் ெவண் ைர ம் ெவண் ைர வளாக ம்
வா ெமறி வளி மன ம்
மன் யிர்ப் பன்ைம ம் வகுத்தளித் ப்பின்னர்
மாய்க்கும் மயக்கவிைளயாட்
டடங்க ெமாழிந் ன்கண் விைளயாடல் க தினா
னம் லீ யாடவாேவ
ஆரணந் ெதா கின்ற காரணன் னிவ டன்
னம் லீ யாடவாேவ
ெபாங்குவா ைளேய பாிமாத் ெதாடக்குெபாற்
ேற ைகத் தி ெளா ங்கப்
ெபாழிகதிர்த் தபனமண் டல ட த் நீ
ேபா தற் குண்மயங்கில்
ெவங்கண்மால் கூரைல க ங்கடற் குண் நீர்
விாிதிைர யிலங்ைக
ர்
விட் ப் ெப ங்கிைளக் கு ெவா ம் ெபா ேசைன
ெவள்ளத்தி ெனா நிைறந்த

(1)

திங்கணான் மாைலெவண் குைடய ணன் வானமீச்
ெசல்லவத் தபனனாகம்
திறந்ெத ம் ெப நடைவ
ழிந் தின் நீ
ேசெணா விசும் ைகவிட்
டங்கண்மா நில ந்தி த்தவன் றன் டன்
னம் லீ யாடவாேவ
ஆரணந் ெதா கின்ற காரணன் னிவ டன்
னம் லீ யாடவாேவ

(2)

ைளக்குங் கலாநிலா வ தநிைற மண்டலம்
குதர மைறகிடக்கும்
டக்கும் பகட் ட னிமிர்ந் ெவம் ைகயரா
ள்ெளயி நட்ட த்தித்
ெதாைளக்கும் ெப ம்பாழி வாய்கக்கு நஞ்சினித்
ண்டப் பைடக்ெகா ப் ட்
வியஞ் ேசவற் கிாிந் ேபா மயிர்ெபாறித்
ள் மான் பிள்ைளமற்ேறாள்
வைளக்குங் க ங்கார் கங்கண் ெடழத்தா ம்
வல்
ட் ெபாசிவானின்வாய்
வட்டவா ழிப்பைட ெவயிற்பட ெவா ங்குேமழ்
மண் க்கு மத் ழக்கும்
அைளக்குந் தி ப்பவள மங்காக்கு மா
னம் லீ யாடவாேவ
ஆரணந் ெதா கின்ற காரணன் னிவ

டன்
டன்

னம் லீ யாடவாேவ.
வளிநான்ற மணி றத் தைழெசவிச் சி க ளில்
வண்ேடா ரண் பா ம்
மைழபாய் கடாக்காிக் கண்ெகா த் ம்பச்ைச
மரகதத் ச்சி த்த
ஒளிநான்ற நற்ப வ மலயப்ெப ந் வச
ட்களிப் றவளித் ம்
ஒ ஞான் ேபர சில் வாய்ம ப் பச்ெசம்ெபா
ைடெநகிழ்த் ம்மைலத்ேதன்

(3)

ளிநான்ற வாலவாய் ேவப்பிணர்த் ெதன்னர் ன்
ெறாைடந ங் குழல்விாித் ம்
ெதால்ைலநாள் ெசய்தைவயி னாியதன் ேறயி ட்
ேடாய்ந்தநின் ம ெவாழித்தல்
அளிநான்ற ந் ழாய் மணிமார்ப னிவ டன்
னம் லீ யாடவேவ
ஆரணந் ெதா கின்ற காரணன் னிவ டன்
னம் லீ யாடவாேவ.

(4)

கைறபட்ட க்கைவச் சூலேவ ெலறிபைடக்
கட ள்ச லத்தி ந்
கண்டத்தி
ற்ெற விடத்தா ணங்கி ங்
கங்ைகப் ெப க்ெக த் த்
ைறபட்ட ெவண்டைலத் திைரயின
டலந்
ளங்கி ந் தல்கிழித் த்
ற் ங் க ந்தழற் சூ ண் ம் வைளபிைறத்
ெதாைளெயயிற் றர கண் ம்
குைறபட்ட வட்ட ட னிைறயா தி ந் ங்
ெகாதிக்கும் ெவ ப் மாறக்
ெகாய் ழாய்ச் ேசாைலநிழல் கு க்கு வாழலாங்
ேகாதிலா ேவதநான்கும்
அைறபட்ட தாட்கமல மைலயலங் கார ட
னம் லீ யாடவாேவ
ஆரணந் ெதா கின்ற காரணன் னிவ டன்
னம் லீ யாடவாேவ.
ேகா ந் திைரப் ணாி தரத்தி டன்வந்த
ெகாத்தளிப் பத்திலக்கம்
குைடந்தா ெபாற்ற க் கிைளகிளர் படப்ைபெசங்
ெகாள்ைளெவயில் ைடத ம்பக்
கா ங் கதிர்கட ண் மணிவண்டல் ப கலைவ
கம *மணி மார்பிலாரம்
கள் ைடத் ெதா கங்க மடல்விண்ட ைபந் ள
க மலர்த் தாமம்ேவ ம்

(5)

ேச ங் ெக த்தவிழி மலர்மண்ட பந்த ந்
தி மா ேதவிெவள்ைளத்
ெதண்ணிலா மிழ்கின்ற நீ மிவண் ைமத் னன்
சிைனவரா களெவகினம்
ஆ ம் னற்சிலம் பாற்றலங் கார ட
னம் லீ யாடவாேவ.
ஆரணந் ெதா கின்ற காரணன் னிவ டன்
அம் லீ யாடவாேவ.

(6)

------------*வைர (பி-ம்)
உைடதிைரக் கடன் ைளத் லகுவலம் வ ெமாற்ைற
ள்ெப ந் திகிாியிரவி
ட ைறயி ெனன்றவ ெவாளிமாழ்கு மிளநறவ
மிழமடல் விண்ட ளபத்
ெதாைடகமழ் தி ப் யத் தாயிரந் ேதாிரவி
ெசாாிகதிர்க் குப்ைபகக்கித்
ற் ஞ் சுடர்ப்பாழி யாழிெயதிர் யான்வரத்
ணி மா ெறங்ஙெனன்னில்
ைட மி மாயிரம் மணிெவண் ணிலாக்கற்ைற
ெபாங்குெவண் கதி
க்கும்
ாி கக் கட ட் டனிச்சங்க ண் நீ
ேபா தற் கஞ்சறகுவர்
அைடயவிாி யச்சங்கம வாய்ைவத்த வாய ட
னம் லீ யாடவாேவ
ஆரணந் ெதா கின்ற காரணன் னிவ டன்
அம் லீ யாடவாேவ.

(7)

மாைலவாய் நற பாய் ெகாந்தளச் சதிாிள
மடந்ைதயர் கத்ைதெயாத்
மைலதல்ெகாண் டபகிாி ய குவாி லீயீட்
வளாிறா ெலன்றழித் ம்
சூைலவாய் வைளகத

ர நதிப் கிற்

வ
ைர ெயன் ைடத் ம்
சூழல்வாய் வாி ைளய ெவள்ைளயம் யெமன்
சூழ்ந் ெகாய் ங்கிளிக்குப்
பாைலவாய் விடெவள்ளி ெவண்கிண்ண ெமன் ைகப்
பற்றி ங் கதிர்த ம்பப்
பார்க்கின்ற ேபரா ெயன்ெற த் ம்பைக
விைளப்பெரன் றஞ்ச ஞ்சா
ஆைலவா ெயா குபா கா பாய் மைலய ட
னம் லீ யாடவாேவ
ஆரணந் ெதா கின்ற காரணன் னிவ டன்
னம் லீ யாடவாணேவ.

(8)

கா ங் க ங்கதிர் விாித்ெதாற்ைற யாழியங்
கட ளைல தைலபிளந்
கைனகடற் ெப வயி தித்ெதழக் கனியவிைள
கனிெயன்
கவி ங்கப்
பா ங்கவிக்குலத் ெதாண்டர்நா யகைனநின்
பால்வர வி ப்பனன்ேறற்
பாழிவா யங்காந் கவ்வியி க
ட்
ப த் க் குதட்டவாலம்
ேதா ம் பிறப்பற் சு ட் டற் பாயல்ெவஞ்
சூட்டரா விைனவி ப்பன்
ளபத் ணர்க்கண்ணி ெயந்ைதகீழ் நின் நாற்
சு திெதா தாள்ெசவப்ப
ஆ ந் தமிழ்ச்சங்க மீதி ந் தா டன்
னம் லீ யாடவாேவ
ஆரணந் ெதா கின்ற காரணன்
னிவ

டன் அம் லீ யாடவாேவ.

ள்ளக் கு ந்திவைல ெவள்ளிெவண் ைரயா
ெதா கடற் றைல யின் ம்
ெதாைளக்குங் கைழக்குழ ெல த்திைச ெய ப்பி ந்
ெதால்ைலமா ஞாலேம ம்
ெகாள்ளப் பரந் மைற மழைலவாய் நான் கக்

(9)

குழவிையப் ெபற்ெற த் ம்
ெகா யா லங்ைகயிற் ேபயாட விற்கைட
குைழத் ம் பரந்
க்கும்
ெவள்ளத் தடங்கமலம் யான கு வாின்
கு
விாி கங் குவி ெமன்
ெவ வர வன்காிய கட ண்ேம கத் டலம்
விைளகமல வனமனஞ்சூழ்
அள்ளற் ெப ம்பள்ளம் வந்ததன் றிவ
னம் லீயாயவாேவ
ஆரணந் ெதா கின்ற காரணன் னிவ

டன்
டன்

னம் லீ யாடவாேவ.

(10)

விாி ங் கதிர்க்கற்ைற ய
ற நீவந்த
ேவைலப் ெப ம்பள்ளநீர்
ெவஞ்சிைல குைழத்திவன் கைணெதாட வறண்ட
விைழந் நீ யரசுநா ம்
ாி ம் பகட் ெவளி யிவன் மலர்த் தாமைரப்
ெபாற்றா ெள த் நீட்டப்
ெபால டல் பிளந்ததட ரவிெயா நீய ம்
கெலன்ன வைட ம்ெவற்
ெசாாி ம் யற்றைல த க்ைகக்கி வன்னகந*
ெதாடவ பறிந்ததிவைனத்
ெதாண்ைடயங் குதைலவாய் மதைலெயன் ெறண்ணலஞ்
சூற்க கு ெவண்பாைளவாய்
அாி ம் பசுந்ேத ன ம் மைல வாண
னம் லீ யாடவாேவ
ஆரணந் ெதா கின்ற காரணன் னிவ
னம் லீ யாடவாேவ.
அம்

ப்ப வ ற் ம்.

-----எட்டாவ

- சிற்றிற்ப வம்.

ட
டன்
(11)

ஏட் ற் ெபாறிச்ெசஞ் சு ம்ப கால்
எறிய நைறபாய் ெச ங்கமலத்
திைறவன் தலா மிைமயவர்கள்
இைறஞ்சு ெமள ேயந் தைல
ஒட் ற் ெபாறித் வலனாழி
ஒ ங்க வ ைம ெகாண்ட ேபால்
உன மலர்த்தா ட்கிடக்கும்
ஒற்ைறக் கட ட் சங்குவண்டல்
ட் ற் ெபாறித்தின் ெறங்கைள ம்
விைழந்தாட் ெகாள்ள நடந்ததி
விைளயாட்
நன் றன்றைலபாய்
ேவைல தித்த தி வின் ைலக்
ேகாட் ற் ெபாறித்த சுவெட ேதாட்
ெகாண்டல் சிற்றில் சிைதேயேல
ெகாண்ட ரங்குஞ் ேசாைலமைலக்
ேகாமான் சிற்றில் சிைதேயேல.

(1)

ெகாழித் க் கிரணஞ் ெசாாிகழற்காற்
ேகாக னகத்தி ைறகங்ைக
குதித் த் திைரநீர்ப் ெப க்ெக த் க்
ேகாட் ம் வண்டற் பாைவயிைன
அழித் ச் சைமத்த மலர்க்கறிைய
அாித் த் ைதக் கலத் மணல்
அ ஞ்ேசா ெற த் மணிப்பந் ம்
ஆ ங் கழங்கு மம்மைன ம்
சுழித் ப் பசும்ெபாற் குழமகைவச்
சுழியிற் ப த் ச் சிற்ற ேயம்
யர றேவ ந
டலம்
சு ட் ங் கட ட் பாம்பைணயின்
விழித் த் யி
கின் ன்றின்
மிதித் ச் சிற்றில் சிைதேயேல
வி ரன் மைனக்கு மிதிைலக்கும்
வி ந்தன் சிற்றில் சிைதேயேல.

(2)

வாழி ெய த் நிற்பர
மைறநான் கரற் நான்கு கன்
வ
ெம த் ப் பைடத் நிைற
மதியங் ெகாழிக்கு நிலாெவன்னப்
ழி ெய த்த தி ேமனிப்
ல க் கைவேவன் ம ப்பைடக்ைகப்
னித
க்ெகாண் டழித் வலம்
ாி
கச்சங் குடன்வட்ட
ஆழி ெய த்த
ெவ த்தால்
அளித் ப் பயி ந் தி விைளயாட்
டன்றி யழித்த யல்பன்ேற
அணக்குங் கு மித் தைலத் யில்கான்
ேகாழி ெய ப் ஞ் ேசாைலமைலக்
ேகாமான் சிற்றில் சிைதேயேல
ெகாண்ட றங்குஞ் ேசாைலமைலக்
ேகாமான் சிற்றில் சிைதேயேல

(3)

இைளத் த் வ மிைடமடவார்
எண்ணில் பதினா றாயிரவர்
இைழக்குங் குமத்ேதா டைமெந க்கி
இலவத் வர்வா ய த ந்தித்
திைளத் க் ெகஞ்சிப் ெப ம் லவி
தி த்தித் ேதய்ந் ம் மகளிர் ைல
தீண் யறிேய ெனன் ெபாய்ேய
ேதவர் ெதளிய ன்ைன யிர்
ைளத் த் தைழப்பக் காிக்கட்ைட
கு மிதித்தாய் சிற்ற ேயம்
ன்றிற் றத்தி ெல ெதளிய
ளாித் தாளான் மிதிப்ப ேதன்
வைளத் ச் சுழிக்குந் ழாய்ப் யல்யாம்
வகுத்குஞ் சிற்றில் சிைதேயேல
வானம் பிளக்குஞ் ேசாைலமைல
மன்னன் சிற்றில் சிைதேயேல.

(4)

அலம்பாய் விைளெநற் பழனத்தில்
அள்ளன் ம விற் ள் கயல்
ஆ ந் தரங்கக் க ங்கழியில்
அைற ஞ் சிறகர்ப் ேபட்ெடகினக்
குலம்பாய் குவைளக் ேகாட்டகத்திற்
குண் சுைனயிற் ெறாட்டெந ங்
குளத்திற் கு ந்தாட் க ேமதிக்
குழியி ன ேபர்யாணர்ச்
சிலம்பாற் றய லாயிரநீர்த்
ெதய்வத் தடத்தி னன்றி ன்றிற்
ெறள்ளிப் பரப் மணற்குைவயிற்
ெசக்கர்க் கமல மலரா
வலம்பாய் திகிாி கின்மித்
வைளக்குஞ் சிற்றில் சிைதேயேல
வாாி மகட்கு நிலமகட்கும்
மன்னன் சிற்றில் சிைதயேல

(5)

ேகாைவ மணிப்பந் ெதறிந்தா ம்
ெகா ெபாற் கழங்கு பனல்வாவி
ெகாட்குங் கிரணச் ெசய்குன்
ெகாய் ந் தளவப் பந்தல்வண்டற்
பாைவ ைகக்கும் ெபான் சல்
பராைரக் குரவந் ேதன்ெகா க்கும்
படப்ைப குதிக்கு மான்கன்
பசும்ெபாற் கிள்ைளப் பிள்ைளயிளம்
ைவ யிைவ ன் பதத் ளி
ெபாதியப் ெப
றில ேயம்
ெபாய்த ெலாழி மலர்வனசப்
ெபாகுட்
க்கு நான்கு கத்
ேதைவத் திர ந் தியிலளித்த
சி வன் சிற்றில் சிைதேயேல
ெதள் ந் தரங்கப் பாலாழிச்
ேசர்ப்பன் சிற்றில் சிைதேயேல.

(6)

ேவ
ெகாள்ைளநீர்க் குவைளக் ேகாட்டக மறந் ம்
குழந்ைதெவண் மதிக்ேகாட் க்
குன்ெறா ங் குயில்ேபாற் கூ தன் மறந் ம்
கூ கி ாிளங்கிள்ைளப்
பிள்ைளைய மறந் மயினட மறந் ம்
ேபட் ளம் றேவா ம்
பிைணயிைன மறந் ம் ஊசைல மறந் ம்
பிள்ைளவண் த ந்தக்
கள்ைளவா ெயா க்கும் ெவள்ளிெவண் ணில
காற்றிள ைக ல்ைலக்
கன்றிைன மறந் மிைழத்தயாம் வ ந்தக்
கன்னியர் மைனவாயின்
வளைளயா லனங்கண் யின்மைலக் கிைறவன்
மணற்சிற்றில் சிைதேயேல
வண்டமர் ளவன் மாலலங்காரன்
மணற்சிற்றில் சிைதேயேல
சுழித்ெதறி தரங்கத் தி ச்சிலம் பாற் த்
ற்றிய திைர யீட் ம்
ெசாாிநிலாக் கிைளக்கும் ெவண்மணற் குப்ைபச்
சுட்ெபாலன் றத்திட் க்
ெகாழித் ெவண் கி ற் றைலம க் ெகாட் க்
குவித்தேதா ழியேரா ம்
கு மணி ன்றிற் பரப்பிெமய் வளக்
ேகால்வைளக் குரேலங்கக்
கழித்தடங் கமலத் ைணக்கரஞ் ேசப்பக்
கைலமதி கம்ேவர்ப்பக்
கண்ணிைமப் றாம ைழத்தயாம் வ ந்தக்
கைடவைள யலம்பா ம்
வழித்தைல மலர்த்ேதன் ெசாாிமைலக் கிைறவன்
மணற்சிற்றில் சிைதேயேல
மா
ஞ் ேசாைல மைலயலங் காரன்

(7)

மணற்சிற்றில் சிைதேயேல

(8)

ேவ
வாி ங் க ங்கார் கங்கண்
வளர்க்கும் பிைணக்கன் றக ம
மடற் ந் ளபத் தி ேமனி
மைழக்கார் காட்டக் குயிற்பிள்ைள
இாி ம் வள்வாய் ெந ந்திகிாி
எறிக்கும் ெவயிைல
ேவனில்
என் கலாவ ள்ெளா க்கி
இைளய மயிற்ேப ெடம்ைமவிட் ப்
பிாி ந் தவளத் தரளமணி
பிற நில ப் ெப ெவள்ளம்
ெப கு ன்றிற் றைலவந்
ெபய் ம் பசும்ெபா ெனாளிபரந்
ெசாாி ங் கழற்காற் ைணக்கமலம்
வளச் சிற்றில் சிைதேயேல
ேசாைல மைலக்கு நான்மைறக்கும்
ேதான்றல் சிற்றில் சிைதேயேல.
ஒ ங் க ழி விடப்பாந்தள்
உடலங் கிழியத் ண் சக
ச்சி மிதிப்பப் ேபரரக்கன்
உ வ ெம த்த ெத ந்
ைக
ஆ ந் தழன்ெமய்க் காிக்கட்ைட
அகல மிதிப்பக் கு குலத்தில்
அரச ாிளங்ேகா வானததர்
அ ங்கான் படர்கற் றைலமிதிப்பத்
ேதா ஞ் சு ம் ந் த ம* குழற்
ேறாைக
வ ெம த்தெதாளி
ெசாாி ந் தவளத் தி
ன்றிற்
ைவக்கின் ன்ைன வ விழக்கும்
பா

மைறநான் கு த்தபதம்

(9)

பதித் ச் சிற்றில் சிைதேயேல
பார்த்தன் ேறர்க்கும் ள்ளிற்கும்
பாகன் சிற்றில் சிைதேயேல.

(10)

டங்காப் ரண் நிமி ரகன்
யிற் கிடக்கும் விேய ம்
ந்நீ ேர ம் வைரேய ம்
ழங்கு ம விப் ெப க்ெக ப்பக்
கடங்காற் றியமா திரெமட் ம்
கனகக் கு மிப் ெபாலன்வைர ம்
ககன ேம
ட்கிடப்பக்
கமலத் தி த்தாள் ெபாத்தியநாள்
அடங்காப் விேயா குற்ேறவல்
அ ேயா மாைர யயர் ன்றில்
அளக்க விற்ைறக் க ைவப்ப
தைலநீ டலந் தழல்பரப்பத்
தடங்கார்ச் சிைலயிற் பகழிெதா ம்
தைலவன் சிற்றில் சிைதேயேல
சங்கத் தழக னிடபகிாித்
தைலவன் சிற்றில் சிைதேயேல.
சிற்றிற்ப வ ற் ம்.
--------------ஒன்பதாவ

- சி பைறப்ப வம்.

ம தைலயரக்க யிரயில்கு ப்ப
வமரைரயளித்த ெந ேவள்
மதனழியெவற்* சி வயிறைலத்
மயில்வைரபறப்ப வனல்ேபாய்
மறிதிைரவயிற்றின்
கி
ெவப்
மி டல்குளிர்ப்ப வாிதா
வடதிைச ரக்கு மகள் றமளிப்ப
மைழ ளிம த்த வனமீ
ெத ழ்வ யி ப் ெந
திம ப்
கைலெதறிப்ப வடல்வாய்

(11)

எறிபைடபி த்த கரம்விட
த்த
யதணிலத் விழலான்
இ படவரற் தம கம்ெவ த்த
குரலவியெநட்ைட யர ர்
எாிவி
விட்ட சைடபிணிெநகிழ்ப்ப
மரகதம்விாித்த விைலசூழ்
அ கிதழிெகாக்கி னிறகுதிரவட்ட
மதியின்வகிர்பட்ட தன்மீ
தைல ம்ெவயர்ெநற்றி விழியழலவிப்ப
வமரநதிெயற்றி வி நீர்
அைறதிைரெகாழிப்ப டல்ெபாதிெவ த்த
ெபா க வெவாற்ைற ரத ர்
அ ணெவயில்கக்கு பைழயெவாளிகட்ப
வரன்
களிப்ப தனாள்
ெத

ைன கத்தி ல ணென ெவாத்த
திரள் யம ற்ற கைறநீர்
சிகரவைரவிட்ட விையநிகர்ப்ப
ெவாிதிகிாிவிட்ட மதிேதாய்
தி மைல ரக்கு மழககுணிெலற்
சி பைற ழக்கிய ேள
தி வைரவணங்கி யழககுண்ெலற்
சி பைற ழக்கி

ேள.

(1)

ேவ ,
ஒளிெப கித்
ம் பரமபதத்திைறவா
உகள ைதச்சுரந்த ெவளியகடற் ைறவா
அளி
பற்ப ந்தி ெய தரணிப் ரவா
அய ைமைவத்தபங்கன் வி தகுலக்குரவா
விைளநைக ட்ட ம் திகிாிெச த் ழவா
வி நைககக்குெபாங்க ாிடபமைலக்கிழவா
குளிரமலர்க்ைகெகாண் சி பைறெகாட் கேவ
குணிறைலெயற்றிநின்

ெச பைறெகாட் கேவ

ேவ
ெசக்காி ெலாளிெக
ப்பிைன ெயறிகடல்
ெசற்றிய தழெலனேவ

(2)

திக்குள சுறவைக ெநற்குைல சைடப
ெசய்த்தைல விழவ ேசல்
ெமாக்கிய கு ெகழ ட்ெபாதி சிைனசிைற
த்திட வைளதவழா
க்ெகறி குரல்தைன விட் யிர் நிகர்ெபைட
ற்பயில் ெவளிெயனவால்
எக்காி னிலவிய ச்சியி ளமல
ாிற் ற மளவி கால்
எட்ட யிடவிைழ ெபட்ைடயி ெனா திைர
ெயற்றிய
னல்வாழ்
குக்குட மலம ெவற் ைற மைழ கில்
ெகாட் க சி பைறேய
ெகாத்தளி நிைர
ைமத் ள வணி கில்
ெகாட் க சி பைறேய.

(3)

ேவ
ெவண் ைரப் பாற்கடல் விடப்பாம் டற்றாம்
ெவற் மத் ெதாி ழக்கும்
விண்கிழிக் குங்கு மி ெநாச்சிசூழ் மிதிைலவாய்
வின் டக் கிய ழக்கும்
ண் ைரக் கு திநீ ரா பட வாடகன்
ெபான்மார்பி கிர த்தப்
ைடக்கும் ெப ந் ண் பிளந்ெத
ழக்க ம்
ெபாங்கர்ம வாய்ம த்
வண் ைரத் திதழ்குதட் ந் ணர்த் த
ழ்த்த
மலர்ெகாணர்ந் தமரரறிய
வாய்ைவத்த ெவள்வைள ழக்க ம் ேகட் ளம்
வாழ்ந்தயா மின் மகிழத்
ெதண் ைரப் பாி ர நதித்தைலவ குணிெலற்
சி பைற ழக்கிய ேள
ெசகமைல ெமன தர மைணகயி வாி
கில்
சி பைற

ழக்கிய ேள.

(4)

ேவ .
ள்

ந் திைர ம் ெபா
னல் குைட ம்
ந்ெதா மங்ைகயர்ேதம்
ெபாதிவண் டைல ங் கு தத்திளநைக
ெபாங்ெகாளி ெசாாிநில ம்
கள்

ண் சிைறவண் ன ம் பர ங்
கற்ைறக் குழல்ெச கும்
க கமழ் பித்திைக வி மலர் ற் ங்
கைலநில ம்மிைடையத்
தள்

ங் ெகாங்ைககத் தரளக் குைவெசாாி
தண்ணில ம்ப கிச்
சற் ம் ப பசி தணியா திைளய
சேகாரக் குல ல ம்

ெதள் ம் ன
ரநதி யிைறவன்
சி பைற ெகாட் கேவ
ெசம்ெபாற் சாரற் குலமைல யிைறவன்
சி பைற ெகாட் கேவ.
ேவ .
கைரகடந் திைறக்கு நீத்தநீர்க் குழியிற்
கால்விழ ம ப்ேபற் ம்
கழித்தைலக் கு த வாயிதழ் ம த் ங்
கட்ெசவி கிடவாமல்
விைரகமழ் ளவப் ெபா ம்பாி னீழல்
ெவப்பறப் யம்ைவத் ம்
வி மடற் கமல ந்தியிற் த் ம்
விண் ட ெறா ெமட் .
வைரயரா வி த்
ற் வர் கூற்றின்
வாய் கச் சுைமதீர்த் ம்
மலர்ப்பதந் தாவி யளந் ைகக் ெகாண்
மற்ெறா ெபா நீங்கக்
குைரகடல் வளாக ெமமெதனக் குாிசில்

(5)

ெகாட் க சி பைறேய
குலமைல வாணன் மாலலங் காரன்
ெகாட் க சி பைறேய.

(6)

காட்

டலந் ண்ெணனப் ாிந்
கண்கைளத் திைசைவத் ம்
கரத்தினான் மீளப் ைடத்ெத ங் குரற்குக்
காந்தளஞ் ெசவிதாழ்த் ம்
நீட்

ந் திைரத் ெம ெவன நைகத்
ெநஞ்சயர்ந் தலமந் ம்
நின் லாங் குாிசில் றவினிற் பரப்பி
நிைரயிைனக் கைழ திக்
கூட்

ம் ய ைனக் கைரவ ங் களி
ெகாட் க சி பைறேய
குலமைல வாணன் மாலலங் காரன்
ெகாட் க சி பைறேய. .

(7)

ேவ
வி த்தைல வ த்தெநட் சிநட் ங்குப்ைப
ெவந்தீப் பிழம்பி ட் ம்
ெவண்ணிணத் தீந்த யாிந் ெசம் ண்னின்வாய்
ெவள் ப் நீாிைறத் ம்
சுழித்தைல பரந்தா
திரநீத் தத்தினிற்
ய ழப் பத்தள்ளி ம்
சுடர்வா ளிைலக்கள்ளி மீெதறிந் ந்நாசி
ண்
ச் சுள்ளடங்கக்
குழித்தைல தைலக்கீ றப் ைதத் ம் லாற்
கு தி டல் ேபாட் நாயின்
ேகாள்வாய்ப் குந் மா தண்டமயர் மற பதி
கு காம ல ய க்காத்
ெதழித்தைல யறாவ வி மைலவந் நின்ற கில்
சி பைற ழக்கிய ேள
ெசகமைல ெமன தர மைணகயி வாி
கில்
சி பைற ழக்கிய ேள.

(8)

பாந்தளிற் பஃறைலச் ெசம்மணிக் குப்ைபயிற்
படர்ெவயிற் குடல்ெவ ம்பிப்
பாண்சு ம் ப கால் கிைளக்கும் பசுந் ழாய்ப்
பள்ளியந் தாமநீழற்
சாந்தள ெற த் க் ெகாழிக்கும் பைணப் யந்
தவிசுந
ற்றி க்கும்
தைரமகள் வி ம்பிெயக் கால ந் நிலெவ ந்
தவளெவாண் சங்கு க்கும்
காந்தளங் ைகேயந் பாைவயிப் பைறெயா
கறங்கெம யசுணமல்லள்
கனிவாயின் ெமாழிகற் வளர்கிளிப் பிள்ைளசூற்
க வி கில் கண்ப ப்பத்
ேதந்தைழப் பாயல ணற்ேசாைல மைலவாண
சி பைற ழக்கிய ேள
ெசகமைல ெமன தர மைணகயி வாி
கில்
சி பைற

ழக்கிய ேள.

(9)

ளிெகாண்ட ெவள்ளமிர்த மிைடயறா ெதா கிவிைள
கிர்ப த் தைனயெசய்ய
யவா ற
கத்தைல குழற்றைல
வற்றிவி
குெநய் ம்
அளிெகாண்ட தண் ழாய்ப் பள்ளித் தி த்ெதாங்க
லகவிதழ் வாிந்ேதா ேதன்
அைல ம் னற்படத் தட்ப ற் ெற குர
லவிந்தேத ன குபா ம்
ஒ ெகாண்ட கட ட் க த் வச் ெசக்கர் மணி
ச்சியிற் கற்ைறெவயில்வாய்
ஒ ெபாங்க ெவன்றதள் ெவ ப் ங் க ங்ெகாண்ட
பதிக் குழவிதவ ம்
ெதளிெகாண்ட தைலய வி ஞ்சுகுல மைலவாண
சி பைற ழக்கிய ேள
ெசகமைல ெமன தர மைணகயி வாி
கில்
சி பைற
சி பைறப்ப வ

ழக்கிஇ ேள.
ற் ம்

(10)

----------------பத்தாவ
இ கர
எ
ம ெவ
ம

- சி ேதர்ப்ப வம்
ஞ்ெசவப்ப வலேனா ைளத் விைளேதன்
தளவம்பதித்த ெகா ேவெரா க்கிமலரால்
பந்தாிட் ெவயில்வான் மைறத் ம
ள்
ய கந் ெகாட் யிைறநீர்மைழக்கண்மடவார்

நிைறயளகங்குைலப்ப வி தாெதா க்கிய ேயம்
நிலவிய ன்றில்வட்ட ந ேவநி த்திமைரவாழ்
தி
ைறெபாங்கர்ெவற்ப சி ேத
ட் ய ேள
திகிாியிைணநதைணத்த சி ேத

ட் ய ேள.

(1)

ெபாைற டலம்பிளப்ப
சா ைவத் ம் வ ேசல்
ெபா கதவந்திறக்கு மைடவாயைடத்
ைரபாய்
அைற னல்ெபாங்கிெயற் நிைறகா ைடத் ம்வயேறாய்
அள ெப ங்கு த்
ைளநாறழித் மணியால்
மைறயவரம்
ற்
சூ குத் ம்வைளேயர்
மளவ டன்பைகத்த னனா
த்தவளிசூழ்
சிைறெயறிெபாங்கர்ெவற்ப சி ேத
ட் ய ேள
தி வள ம் யத்த சி ேத

ட் ய ேள.

ேவ
தியைளந் ெத த்தைலயின்
றம்ேபா யைறயின் மணியைசத் ம்
னிற்றா வந்த ெதன ைரத் ம்
ெபாங்க ெலனச்ேச ற யி க்கும்
ெதா வி ரைலப் பிணிப்ெபாழித் ம்
ள் ங் குழக்கன் ெற த்தைணத் ம்
ெதாடர்பாய்ந் த த்த ெதன ைரத்
ெசாாி ம் விழிநீர் ெமய்ேபார்**
அ

ெபா மி நின் ெபாய்ேய
அ த்தா ெரன் மிைலமைனயில்
அேசாைத பதறி ேயா வர

(2)

அைழத்

நைகக்கு மழைல கில்

ெகா

மளிேதாய் ேசாைலமைலக்
ேகாமான் சி ேத
ட் கேவ
குளி ஞ் சிலம்பா ைடயமைறக்
ேகாமான் சி ேத

ட் கேவ.

(3)

மீன்ேகாட் டைலக்கும் ெப வாாி
ெவள்ளத் ெத ந்த ெவற் ம்வட
ெவற் ம ந்த ன்னாளில்
ெவள்ைள வராகப் ெப ம்ேபாத் க
கூன்ேகாட் ரட்ைட திம த் க்
குழியில்
நிலமகைளக்
ெகாண் நிமிர நாற் ற ம்
ெகாழிக்குந் தரங்கப் னல்ேபால
வான்ேகாட் ைளய மதிய
வழிக்கு மிரத ெந ஞ்சிகர
ம ங்கு ெதா க்கு மிறால்பிளக்க
வழி ங் கடவா ரணங்குத்தித்
ேதன்ேகாட் ழிய வ ஞ்ேசாைலச்
சிலம்பன் சி ேத
ட் கேவ
ெதள் ந் தரங்கப் பாலாழிச்
ேசர்ப்பன் சி ேத

ட் கேவ.

அண்ட வைலக் கு ற்படல்வாய்
அைனத் ந் திறந் ேதாற்ற றி
அைலந் ேதாற்ற ரன்மிதித்த
அ யின் சுவ ேதாற்ற திர்
வண்ட லைளபா னிைறந்ததடா
வயி குைறந் ேதாற்றவிைட
மகளிர் வர்வா பலர்ேதாற்ற
வதனம் ெவகுளி ேதாற்றவிளந்
ண்ட மதிவா
தற்பவளத்
வர்வா யேசாைத ைகமா
ேதாற்ற டேன ய ேடாற்றத்

(4)

ைணக்கண் ைமநீர் ேதாற்றவைள
உண்ட கள ேதாற்றாமல்
உலக ேம
ண்டதி
உதரங் குைழய வ த கில்
ஒட் ஞ் சி ேத

ட் கேவ.

(5)

ேவ
களிக்கக் குலப்ெபா வ ெரண்ணிலா யிரவராங்
கன்னியாி ெலா வைரமலர்க
கண்ண ள் ாிந் மலர் மணி
யி ெலா வாி
கால்ைவத் ெமா வர் ைலேதாள்
குளித் க்களிப்பக் கலந் மலர் கற்பகக்
ெகா ெயா வர் ெகாங்ைக ற்றக்
ேகாட்
ரக்களப வள்ளல்லா ெயா வாி
குறிெயா வர் காண்குறாமல்

ஒளித் ப் ெப ந் ளி ெயாழித் மய ெலா வ ட
ம் பகெலான்றின்வாய்
உவைலயக் கு லடங் கத்திாி மிைளய கி
ெலா குெமாளி மணியைரத் த்
ெதளித் க் குைழத்தைனய மழைலவா யழகேன
சி ேத
ட் ய ேள
சிைலவிசயன் வி ெப ந் ேதர்கட மழகேன
சி ேத

ட் ய ேள.

நறா வா பாய் சந்தனக் ெகாம்பர்ப்
றத் ங் கடற்பிறந்
ெபான்பரப் ந் ணர்க் கற்பகக் ெகாம்பர்ப்
றத் ம் வடந் வக்கி
மீனறா ெவா குமணி
ர நதிக்குவைள
விண்டெபாற் றாதின்ெவள்ளி
ெவண் ைரக் கங்ைகயின் ெபாற்றா மைரத்தாதின்
ேவாியங் கால்ெகாழிப்பக்

(6)

கானறா வண்
ரல் ெகாந்தளக குற**க்
கன்னிய ம் வானநாட் க்
கன்னிய மி ம ங் காட் டச் சதிாிளங்
கன்னியர்க
சலா ம்
ேதனறா விைனயிறா னாலறா மைலவாண
சி ேத
ட் ய ேள
சிைலவிசயன் வி ெப ந ேதர்கட மழகேன
சி ேத

ட் ய ேள.

(7)

அைலெய த் தி கைர ெநாித் ச் சுறாக்கதற
வைற னல் வறண் ெநட்ைட
ஆழியிற் கானலந் ேதர் க விலங்ைகக்கு
ளாதவன் ேறர்ககடாவக்
ெகாைலெய க் கும்பைட யரக்க டல் ெவய்ய ட்
குலேமற யிர்விமானக்
ெகா ஞ்சிப் ெபாலந்ேத ைகப்பவா னவமாதர்
குங்குமச் ேசதகத்
மைலெய க் கும் ளகம் விைளயவா ெவங்க
மாறா விழாெவ ப்ப
மாரேவ ெடன்றலந் ேத ர மாத
மணித்ேதர் நடாத்திெவற்றிச்

ம்

சிைலெய க் குங்ெகாண்டல் பாிமா ெதாடக்குெபாற்
சி ேத
ட் ய ேள
சிைலவிசயன் வி ெப ந் ேதர்கட மழகேன
சி ேத

ட் ய ேள.

இப்ப வத்தின் கைடசி இரண்

(8)
பாடல்கள் ெகாண்ட கைடசி பக்கம்

இப் த்தகத்தில் காணப்படவில்ைல. Last two verses missing here !!
-----------

